
 

Stabilitas loci : een capita selecta van 40 jaar onderwijs,
onderzoek en management
Citation for published version (APA):
Morsche, ter, H. G. (2009). Stabilitas loci : een capita selecta van 40 jaar onderwijs, onderzoek en management.
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2009

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 27. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/76ab1f87-3953-4e73-9e84-e2d5d64239d5


AfscheidsGoLLege
Hennie ter,MorsGhé
26 JUfli 2009

StabiLitas Loci
een capita seLecta van 40 jaar onderwijs,

onderzoek en management

/ FacuIt~it
de en Informatica

Technische Universiteit
EindhovenLi e University of TechnoLogy

Where innovation starts



Stabilitas Loci

Het klooster moet, indien mogelijk, zo ingericht worden dat al het
noodzakelijke ter plaatse is; water, een molen, een tuin en een bakkerij.
Zo hoeven de monniken het klooster nooit te verlaten.

Beste mensen,
Dit is een regel uit “De Regula Benedicti” , een kloosterregel van de heilige Benedictus
van Nursia uit de zesde eeuw. De orde rekent zich tot de "stabilitas loci", plaatsen
waar je niet meer vertrekt. In een van haar columns in de NRC van 7 december 2007
schreef Marjoleine de Vos hierover een mooi verhaal onder de titel “Vandaag ga ik hier
nog niet weg”. Waarom zou je vertrekken als je een plaats hebt gevonden waar het
goed toeven is. Zonder de TU/e met een klooster te willen vergelijken, mag voor mij de
TU/e gerekend worden tot de orde van de stabilitas loci. Beste mensen, tot op de dag
van vandaag werk ik hier 41 jaar en bijna zes maanden en omdat het zo goed was, is
deze periode in geen tijd verstreken. Het paste niet in mijn aard om op jacht naar een
flitsende carrière te gaan jobhoppen. Ik zag geen reden hiervoor. De taken die ik heb
mogen uitoefenen waren zo divers en uitdagend dat ik ruim aan mijn trekken kwam. Met
onderwijs, onderzoek en in mijn geval niet te vergeten het onderwijsmanagement kan
gemakkelijk een heel leven worden gevuld.

In dit afscheidscollege zal ik een brede capita selecta van onderwerpen behandelen, die
een goed weergave vormen van mijn bezigheden aan de TU/e. Met u wil ik het graag
hebben over mijn onderzoeks- en onderwijservaring en mijn bijdrage aan de PR van
de Wiskunde. Het service onderwijs wiskunde en vooral ook onze wiskundeopleiding,
waaraan ik als opleidingsdirecteur de laatste tien jaar leiding mocht geven, komen van-
zelfsprekend aan de orde. Er zijn ook onderwerpen die ik niet aan de orde wil stellen,
maar waar wel veel over te zeggen valt. Bijvoorbeeld de nieuwe opzet van de leraren-
opleiding in Eindhoven en de aansluitingsproblemen bij de overgang van de middelbare
school naar de universiteit. Er wordt al zo veel geklaagd over het gebrek aan algebra-
ïsche vaardigheden van de eerstejaars dat ik daar niets meer aan hoef toe te voegen.
Gelukkig zijn er verbeteringen op komst. Laat mij om te beginnen eerst kort ingaan op
de vraag hoe ik in Eindhoven ben terechtgekomen. Dat ik er nooit meer ben weggegaan
mag inmiddels duidelijk zijn.
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Het begin

Het begin

December 1967, net voor mijn 23-ste verjaardag, studeerde ik af als
doctorandus in de Wiskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
die toen nog de Katholieke Universiteit heette. Mijn kandidaatspro-
gramma bestond uit wiskunde- en natuurkundevakken met daarbij de
nodige practica en oefeningen. Als je dit programma afzet tegen de
huidige programma’s in het universitair onderwijs zou je het kandi-
daats van toen een brede science bachelor van nu kunnen noemen.
Mijn doctoraal programma bestond voornamelijk uit Wiskunde en ik
had als bijvak Sterrenkunde gekozen. Je werkte je vakken netjes af
en aan het einde van de opleiding diende je nog een afstudeerscriptie
te schrijven om doctorandus te worden. Aanvankelijk was het mijn be-

doeling om een onderwerp uit de Functionaalanalyse te kiezen, maar in de loop van de
opleiding raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het gebruik van Wiskunde voor prakti-
sche zaken. De mij destijds aangeboden optie om in Eindhoven een afstudeeropdracht
uit te voeren, heb ik met beide handen aangegrepen.

Voorjaar 1967 was mijn eerste kennismaking met Eindhoven. Ik werd als student on-
dergebracht bij de leerstoel van Professor Dick de Bruijn en deed mee aan een collo-
quiumserie over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. Mijn afstudeeronderwerp ging
dan ook over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. Het droeg de fraaie titel:

Het rakelings passeren van een zadelpunt in het fasevlak van een niet-
lineaire differentiaalvergelijking (1967).

Malo Hautus was mijn directe afstudeerbegeleider. Daar heb ik het erg goed mee ge-
troffen. Evenals nu kende de wiskundige ingenieursopleiding een enthousiaste studie-
vereniging onder de naam “Sunya”, en die vereniging vierde in dat jaar haar eerste
lustrum. Van elke hoogleraar uit die tijd werd in het lustrumboekje het stukje uit hun
inaugurale rede opgenomen, waarin de hooggeleerde enkele woorden richt tot de stu-
denten. Dat de verhouding tussen de zuivere wiskunde en de toegepaste wiskunde
enigszins gespannen was, blijkt het stukje van Professor Dick de Bruijn.
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Het begin

Dick de Bruijn

Ik verzoek U te bedenken dat mijn taak
moeilijk is. Enerzijds dien ik U in korten tijd
de wiskundige hulpmiddelen te verschaffen
die de ingenieur in de praktijk nodig heeft,
anderzijds mag ik daarbij de liefde voor zui-
vere wiskunde, die bij vele technische stu-
denten aanwezig is, niet in den kiem smo-
ren.

Ik kan mij herinneren dat ik diep onder de indruk was van mijn Eindhovense collega stu-
denten; zij waren bezig wiskundig ingenieur te worden, wat je toch hoger moet inschat-
ten dan een wiskundige doctorandus. Zij vertoonden grote operationele vaardigheden,
waren in staat om de computer in te zetten voor ingewikkelde berekeningen en maakten
mooie en vooral dikke afstudeerverslagen.

Na mijn afstuderen mocht ik verder gaan als wetenschappelijk medewerker in Eindho-
ven. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die aanstelling toen wel erg soepel verliep.
Het was de periode dat ik mijn vrouw Marijke leerde kennen. Zij werkte bij het Reken-
centrum en kende de gang van zaken bij de Technische Hogeschool prima. In feite
heeft zij al de papieren rond de sollicitatie verzorgd. Een sollicitatiegesprek was niet
nodig en bij Personeelszaken ben ik toen nooit verschenen. Jarenlang heb ik zonder
een identiteitskaartje van de Technische Hogeschool rondgelopen. Wel ontving ik de
brochure van de TH getiteld “aan hen die er een taak krijgen”. Daarin werd o.a. vermeld
dat er personeelskantines bestonden. Hoe het destijds met de catering gesteld was,
laat zich het beste illustreren aan de hand van het volgende fragment uit dit boekje.

In de personeelskantines wordt gelegen-
heid geboden tot het nuttigen van een even-
tueel meegebrachte lunch. Koffie, thee,
bord en bestek kunnen daar worden betrok-
ken. Tegen prijzen van f 0,25 en f 0,35 per
stuk zijn broodjes met kaas, respectievelijk
met vlees verkrijgbaar, mits deze des voor-
middags voor 11.00 uur worden besteld.
Bovendien is dagelijks- zo lang de voorraad
strekt- soep verkrijgbaar ad f 0.25 per kop.
Door de zorg van de kantine wordt in de
morgen koffie en in de middag thee geser-
veerd op de werkkamers.

Door steeds water bij te vullen, was er in de kantine van Wiskunde
altijd soep. Een geruststellende gedachte; bestellen was niet nodig.
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Onderzoek

Onderzoek

Januari 1968 ben ik als wetenschappelijke medewerker in dienst getreden bij de leer-
stoel van Professor De Bruijn. Van een wetenschappelijke medewerker werd verwacht
dat hij ongeveer in gelijke mate onderwijs en onderzoek verricht. Voor de jonge mede-
werker was het onderzoek gericht op het schrijven van een proefschrift. Er was hiervoor
geen deadline van 4 jaar, zoals nu bij de promovendi. Het voordeel was dat je in je
onderzoek nog van koers kon veranderen zonder dat je aanstelling gevaar liep. Dit heb
ik toen ook gedaan. Na mijn eerste jaar vond ik dat mijn onderzoeksresultaten te wei-
nig van de grond waren gekomen om in hetzelfde gebied verder te gaan. Echter, de
onderzoeksopdracht van destijds is mij blijven interesseren en daarom wil ik deze gele-
genheid aangrijpen om er iets over te vertellen al is het om na zoveel jaren het op een
nette manier af te sluiten.

De boer en de stier
Bij mijn eerste onderzoeksopdracht was het de bedoeling om nieuwe wiskundige me-
thoden te ontwerpen bij het oplossen van achtervolgingsproblemen; een onderwerp uit
de speltheorie. In de regel is er bij een achtervolgingsprobleem sprake van een vluch-
teling en een achtervolger die de vluchteling probeert te achterhalen vóór dat hij een
bepaald doel bereikt. Vluchteling en achtervolger hebben tegenstrijdige belangen. Het
meest eenvoudige en klassieke achtervolgingsprobleem stamt al uit de 18e eeuw en
staat bekend als het hondenvolgbaantje. Een hond achtervolgt zijn baas door steeds te
lopen in de richting van waar de baas is. De baas volgt een bepaalde route en de vraag
is welke baan de hond dan beschrijft. In de volgende figuur is de baan van de hond
getekend indien de route van de baas bestaat uit de verticaal getekende rechte lijn.
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Achtervolging

Wij veronderstellen dat de hond sneller is dan zijn baas. Stel, dat de hond λ keer sneller
is. Men kan dan laten zien dat de hond zijn baas ontmoet nadat de baas een afstand ρ
heeft afgelegd van

ρ =
R

λ2 − 1
(λ− cosφ).

Het bepalen van de hondenbaan is een eenvoudig probleem en al heel lang geleden
opgelost. De Franse wiskundige Pierre Bouguer schijnt dit al in 1732 gedaan te hebben.
Het probleem wordt in de regel een stuk lastiger zo gauw er tegenstrijdige belangen
bestaan voor de achtervolger en de vluchteling. Zo zou de vluchteling een bepaald doel
willen bereiken vóór dat de achtervolger hem pakt. De achtervolger wil dit voorkomen.

Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen zich ook de militaire sector voor ach-
tervolgingsproblemen ging interesseren, kreeg het thema weer een nieuwe impuls. Het
onderscheppen van raketten die een bepaald doel willen bereiken begon toen actueel
te raken. Tot de jaren zestig was er wel sprake van theorievorming met veel abstracte
beschouwingen, maar met weinig concrete resultaten. Wil een wiskundige theorie voor
de toegepaste wiskunde betekenis hebben, dan dient zij methoden en algoritmen op te
leveren waarmee men concrete problemen kan oplossen. Het boek van Rufus Isaacs
dat in 1965 verscheen mag beschouwd worden als een van de eerste boeken, die de
achtervolgingsproblemen op een systematische manier behandelen.

Rufus Isaacs, Differential Games
A mathematical Theory with Applications
to Warfare and Pursuit, Control and Optimization (1965)

Maar nu terug naar mijn eerste onderzoeksopdracht. Vaak start een onderzoek in de
toegepaste wiskunde vanuit een concrete probleemstelling in de hoop dat dit aanleiding
kan geven tot nieuwe methoden, nieuwe inzichten of zelfs nieuwe theorieën. Professor
de Bruijn, mijn beoogde promotor van destijds, stelde het volgende probleem aan de
orde en deed tegelijkertijd een eerste aanzet voor een oplossing. Dus ik had het in
feite gemakkelijk. Er is weer sprake van een achtervolger S en een vluchteling B, die
ik in navolging van de terminologie die Professor De Bruijn voerde, stier en boer zal
noemen. Wij spraken destijds dan ook over het probleem van de boer en de stier. De
stier is sneller dan de boer en wil de boer onderscheppen vóór dat deze de oever van
een beek bereikt, dan kan hij zich namelijk al zwemmend redden.
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Onderzoek

Beek

B
S

Of de boer zijn vege lijf kan redden, hangt natuurlijk af van hun beginposities ten op-
zichte van de beek, hun snelheidsverhouding λ en ook nog hoe slim de stier is. Een
domme stier zal steeds in de richting van de boer lopen, zoals bij het reeds eerder be-
schreven honden volgbaantje. De strijd is onbeslist indien boer en stier tegelijkertijd de
beek bereiken. In dit geval moeten ze maar penalties gaan schieten.

Neem nu eens een bijzondere situatie. De stier staat precies tussen de boer en de
beek. De boer staat op afstand 1 van de beek en op afstand d van de stier.

S 1

dφ

Bij een slimme stier heeft de boer geen schijn van kans, maar bij een domme stier is er
een ontsnappingsmogelijkheid als de stier maar niet te snel is. Echter als

λ >
2
√

3
= 1.1547 . . .

dan heeft de boer ook bij een domme stier geen kans. Is dit niet het geval en staat de
stier ver genoeg van de boer (i.e. d ≥ 4− 4

λ2 ), dan kan de boer zich redden door in een
rechte lijn naar de beek te lopen onder een hoek φ, waarvoor geldt:

cosφ =
λ2

2
−

√
λ2

4
+
λ2 − 1

d
.
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Achtervolging

Het leek Dick de Bruijn een goed idee om bij een gegeven positie van de boer de rand
van het gebied uit te rekenen, waarbinnen de stier zich zou moeten bevinden om de boer
nog voor de beek te kunnen pakken. Ik zal dit gebied gemakshalve het vanggebied
noemen. Dit vanggebied hangt natuurlijk af van hoe slim de stier is. Het berekenen
van de rand van het vanggebied bij een domme stier leidde tot het oplossen van een
niet lineaire vergelijking, waarvoor een exacte analytische oplossing niet mogelijk is.
Gelukkig leverde de numerieke wiskunde snelwerkende nulpuntzoekers, waarmee we
een goed beeld van het vanggebied kunnen krijgen. In de volgende figuur is hiervan een
plaatje getekend voor de twee verschillende verhoudingsgetallen λ = 1.1 en λ = 1.2,
net rond de kritische grens van 2/

√
3.

 

λ=1.1

λ=1.2

Beek

B

Het wordt echter anders indien de boer moet veronderstellen dat ook de stier slim is.
De voor de hand liggende vraag is dan hoe de slimheid van de stier gemodelleerd dient
te worden. Om te beginnen veronderstellen we dat het vanggebied rond de boer een
vorm heeft, waarvan de rand kan worden beschreven door

r = a f (ϕ),

waarbij a de afstand is tot de beek.

a

r = a f (φ)

φ
r

Als de boer beweegt, dan verschuift dit gebied en wordt vanwege de factor a ”kleiner”
naarmate de boer de beek nadert. Als de stier zich op de rand van het gebied bevindt,
dan zal de boer dit gebied zodanig verschuiven en verkleinen dat de stier alleen met
uitermate grote inspanning op de rand kan blijven.
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Onderzoek

Met deze keuze van slimheid kan men afleiden dat de functie f voldoet aan de volgende
differentiaalvergelijking met beginvoorwaarde.

f ′(ϕ) =
f 2(ϕ) sinϕ
λ2 − 1

±
f 2(ϕ)
√
λ2 − 1

√
f 2(ϕ)+ 2 f (ϕ) cosϕ +

f 2(ϕ) sin2 ϕ

1− λ2 + λ2 − 1,

f (0) = λ− 1.

Het leek in eerste instantie onmogelijk om deze vergelijking analytisch op te lossen. De
wortelvorm veroorzaakt onoverkomelijke moeilijkheden. Op de gok laten we deze term
weg.

f ′(ϕ) =
f 2(ϕ) sin(ϕ)

1− λ2 ±

((((((((((((((((((((((((((((((

f 2(ϕ)
√
λ2 − 1

√
f 2(ϕ)+ 2 f (ϕ) cosϕ +

f 2(ϕ) sin2 ϕ

1− λ2 + λ2 − 1,

f (0) = λ− 1.

en lossen vervolgens de vereenvoudigde differentiaalvergelijking op.

f ′(ϕ) =
f 2(ϕ) sinϕ
λ2 − 1

,

f (0) = λ− 1.

De oplossing ziet er als volgt uit

f (ϕ) =
1− λ2

λ+ cosϕ
.

Substitueren we deze f (ϕ) in f 2(ϕ)+2 f (ϕ) cosϕ+ f 2(ϕ) sin2 ϕ

1−λ2 +λ2
−1, dit is de uitdrukking

onder het wortelteken, dan zien we bij verrassing dat

f 2(ϕ)+ 2 f (ϕ) cosϕ +
f 2(ϕ) sin2 ϕ

1− λ2 + λ2
− 1 ≡ 0.

Dit betekent dat de oplossing van de vereenvoudigde differentiaalvergelijking ook een
oplossing is van de ingewikkelde differentiaalvergelijking. Alleen blijft nog wel de kwes-
tie of deze oplossing ook de enige oplossing is. Men kan laten zien dat bij de gevonden
oplossing boer en stier in rechte lijnen lopen. De stier probeert de boer te onderschep-
pen. Dit vermoeden was er al lang geleden. Een stier op de rand van het vanggebied
ontmoet de boer aan de oever van de beek. Penalties schieten dus.

9



Achtervolging

In de volgende figuur zien we hoe de optimale banen voor boer en stier geconstrueerd
worden met behulp van de cirkel van Apollonius. Punten op deze cirkel hebben de
eigenschap dat hun afstand tot de stier gelijk is aan λ maal de afstand tot de boer.
Voor een stier op de rand van het vanggebied raakt de cirkel van Apollonius aan de
beek. Achtervolgingsproblemen zijn ook vandaag aan de dag nog erg actueel. Onder
andere in de robotica is men geinteresseerd in dit type problemen. Bijvoorbeeld bij
de besturing van robots die een bepaald doel moeten bereiken, waarbij zij meerdere
bewegende obstakels niet mogen raken.

−4 −3 −2 −1 0 1 2
−4

−3

−2

−1

0

1

2

B

SCirkel van Apollonius

Ik sluit nu het verhaal over de boer en de stier af met afbeeldingen van de vanggebieden
voor een domme en een slimme stier, respectievelijk voor de waarden λ = 1.1 en λ =
1.2.

λ=1.1 λ=1.2
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Onderzoek

B-splines
In de wiskunde zijn veel voorbeelden aan te halen van onderzoek dat in eerste instantie
theoretisch van aard was, maar onverwacht krachtige hulpmiddelen opleverde, die men
in een breed gebied van toepassingen kon gebruiken. Een in eerste instantie theore-
tisch wiskundig object ontwikkelt zich later tot een toepassingsrijk instrument. In mijn
onderzoeksgebied van de numerieke approximatie met als specialisme Splines en Wa-
velets heb ik een dergelijke ontwikkeling van nabij mogen ervaren en daaraan zelfs een
bijdrage mogen leveren. Het wiskundig object waar het in mijn geval over gaat is een
functie, die al in 1946 door I.J. Schoenberg is ingevoerd. Voor de wiskundigen onder u:
als een kernel functie bij de gedeelde differentie van een functie f in een aantal punten.
Schoenberg noemde deze functie een B-spline ofwel een basis spline. In de volgende
figuur staat een voorbeeld van een B-spline getekend en ook een meerdimensionale
variant daarvan, de zogenaamde Box spline.

x
0x

1 x
2

x
3

x
4x

0
x

1 x
2

Lineaire
B−spline

Een cubische B-spline en een Box-spline

Aan de grafieken kun je het niet zien, maar verrassend is dat deze B-splines, vanwe-
ge de bijzonder eigenschappen die ze hebben, geschikt zijn om in een breed gebied
van toepassingen ingezet te kunnen worden. Men ziet ze tegenwoordig terug in de
CAD/CAM software voor het vormgeven van krommen en oppervlakken, zoals vliegtuig-
vleugels, carrosserieën van auto’s enz. In de volgende figuur zien we een voorbeeld,
waarin voor het vormgeven van een mensenhoofd een Box-spline is gebruikt.
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B-splines

Box-spline oppervlak

Op een vraag over de impact van de B-spline bij Boeing Company, antwoordde Tom
Grandline, een specialist op het gebied van de numerieke analyse en de geometric
modeling van Boeing Company :

No plane leaves Boeing without many billions of B-spline evaluations
behind it. Splines demonstrate some of the good things that happen
when you get the math right!
Tom Grandline, SIAM News, June 1996

Een ander gebied waar de B-splines zijn binnengedrongen zijn de wavelets. De geo-
fysicus Jean Morlet ontwikkelde in de jaren zestig een nieuwe methode om olie in aard-
lagen op te sporen door nauwkeurig de echosignalen te analyseren van kunstmatig
aangebrachte trillingen in een aardlaag. Deze methode bestond uit het nauwkeurig
analyseren van het echosignaal op verschillende tijdstippen en op verschillende tijd-
schalen. Morlet gebruikte hiervoor wavelets. Dit zijn functies die bij Morlet dezelfde
rol spelen als de cosinus- en sinusfuncties bij de frequentie-analyse van een signaal.
Morlet beschouwde het signaal als een signaal opgebouwd uit wavelets. Cosinus- en
sinusfuncties representeren oneindig lange golven met verschillende golflengten of fre-
quenties; een wavelet daarentegen is een klein golfje, zoals de naam doet vermoeden.
De naam is een rechtstreekse vertaling van het Franse woord ondolette.

In de volgende figuur zijn twee voorbeelden van een wavelet getekend. Een eenvou-
dige wavelet, de zogenaamde Haar-wavelet en een Daubechies-wavelet. Deze laatste
wavelet is genoemd naar een Belgische wiskundige van Vlaamse afkomst net over de
grens. Zij heeft een complete familie van wavelets ontworpen en daarmee een hoog
wetenschappelijk aanzien verworven.
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Onderzoek
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Was het in tijd van Morlet nog zo dat wavelets slechts gebruikt werden voor de analyse
van signalen, tegenwoordig worden wavelets, zij het onder de motorkap, ingezet voor
onder andere datacompressie en ruisonderdrukking van beeld en geluid. Als voorbeeld
beschouw ik een afbeelding van twee van mijn vier kleinkinderen. Om deze precies te
representeren heeft men heel wat wavelets nodig. Echter, zo blijkt, velen daarvan geven
nauwelijks een bijdrage aan het beeld. Het beeld kan nog redelijk worden gerepresen-
teerd door een “handvol” wavelets te gebruiken. In de volgende figuur heb ik van de
originele foto slechts 5 % aan wavelets gebruikt voor het afbeelden van het gecompri-
meerde exemplaar. Er zijn nauwelijks verschillen waar te nemen. Dit lage percentage
was nodig om toch nog verschillen te kunnen zien.

Er bestaan complete “families” van wavelets, ieder met hun eigen specialiteit. Zo is er
ook een familie van spline wavelets. Het bijzondere is dat nu juist de B-splines deze
wavelets genereren. In de volgende figuur staat een wavelet getekend die gemaakt is
uit een cubische B-spline.
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B-splines
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Inmiddels bestaat er een immense literatuur op het gebied van wavelets. Zelf heb ik
met Kees Traas en Ruud van Damme van de Universiteit Twente hierover een boekje
geschreven dat verschenen is in de bekende epsilon serie.

Splines en Wavelets: Epsilon Uitgaven Utrecht 2000, ISBN 90-5041-057-X

Ik raad iedereen aan om dit boek aan te schaffen.
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Onderwijs

Onderwijs

De wiskundige ingenieursopleiding
De opleiding tot wiskundig ingenieur, waaraan ik sinds eind jaren negentig als oplei-
dingsdirecteur leiding mocht geven bestaat al vanaf 1961. Over 2 jaar kunnen we dus
ons 50-jarig bestaan vieren. De globale doelstellingen en eindtermen van de opleiding,
waaraan we ook ons bestaansrecht ontlenen, zijn in het bijna vijftigjarig bestaan van de
opleiding niet zoveel veranderd, ondanks het feit dat er een aantal fundamentele her-
vormingen in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Het komt er eenvoudigweg op
neer dat we een wiskundige ingenieur willen opleiden die

de toegepaste wiskunde kent en weet te gebruiken, vaardig is
in het gebruik van ICT, en over de wiskunde in woord en geschrift
kan communiceren ook met niet-wiskundigen uit
verschillende sectoren van onze maatschappij.

Met u wil ik nu de meest markante gebeurtenissen in onze opleiding doorlopen, waarbij
ik niet alleen feiten wil vermelden, maar ook wil ingaan op de wijze waarop de opleiding
hierop reageerde.

De ontwikkeling van de opleiding Technische Wiskunde in Eindhoven

• 1961 Start ingenieursopleiding Wiskunde in Eindhoven

Jaap Seidel

Wijlen Professor Seidel (1919-2001) mag niet alleen de oprichter van
onze opleiding genoemd worden, in feite zette hij de universitaire wis-
kunde in Eindhoven op de kaart met wat toen de onderafdeling Wis-
kunde werd genoemd. Vóór 1965 dienden de studenten nog eerst
een P-examen af te leggen aan een van de andere opleidingen van
de Technische Hogeschool om verder te kunnen gaan met Wiskunde.
Malo Hautus een van onze emeritus hoogleraren en hier aanwezig
was een van hen. Tot aan 1982 hebben zich geen grote veranderin-
gen voorgedaan. De opleiding had een nominale tijdsduur van 5 jaar,
een studiejaar was opgedeeld in twee semesters en over het aantal
eerstejaars viel niet te klagen. Wel zien we dat de discrete wiskun-

de onder de bezielende leiding van Professor van Lint als een nieuwe afstudeerrichting
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Ingenieursopleiding Wiskunde

een steeds grotere rol van betekenis in de opleiding krijgt. Ouderen onder ons zullen de
jaren zeventig en tachtig in het kader van “vroeger was alles beter” als de meest rustige
en plezierige periode hebben ervaren.

• 1982 Invoering tweefasen structuur; overgang van vijf jaar naar vier jaar
De eerste grote verandering van de opleiding vond plaats in 1982 met de invoering van
de Tweefasenstructuur van het wo. Het meest ingrijpende daarbij was de overgang van
de bestaande vijfjarige ingenieursopleding naar een vierjarige opleiding. Dit ging niet
zonder slag of stoot en de naweeën hiervan hebben we nog lang gevoeld. Bij de uit-
voering van de twee-fasenstructuur hebben we getracht de eindtermen van de opleiding
nog zo goed mogelijk te realiseren, wat in feite niet kon. Al gauw werd geconstateerd
dat het studieprogramma overladen was en bovendien versnipperd. Het was bepaald
niet de beste periode voor onze opleiding. De onvrede over het curriculum was aan-
leiding tot een curriculumwijziging in 1989. De vierjarige opleiding was te veel gericht
op de wiskundige die hooggekwalificeerd onderzoek ging verrichten, terwijl de praktijk
liet zien dat er sprake was van een toenemende differentiatie in de beroepsmogelijkhe-
den van een wiskundige. Deze differentiatie gaf aanleiding om het tweede jaar in twee
verschillende varianten te splitsen. Een zogenaamde algemene variant met een breed
programma, in haar aard toepassingsgericht maar met een sterk wetenschappelijke
signatuur, en een praktijkvariant Besliskunde en Statistiek.

Praktijk variantAlgemene variant

Propedeuse

Na 1989 tot 1995

• 1995 Overgang van een vierjarige naar een vijfjarige opleiding
Ook de curriculum wijziging in 1989 heeft niet het gewenste effect gehad. Nog steeds
was er sprake van te weinig samenhang en een te grote verbrokkeling in het program-
ma. Als een geschenk uit de hemel kwam in 1995 de vijfjarige opleiding weer terug
voor de ingenieursopleidingen in Nederland. De aanzet hiertoe kwam niet vanuit de
overheid, maar vanuit het bedrijfsleven. De algemene klacht was dat ingenieurs wel
veel weten, maar weinig kunnen. Ondernemend Nederland, onder leiding van Rinnooy
Kan, wilde een betere ingenieur, met een hoger abstractieniveau, een grotere techni-
sche basiskennis en een beter vermogen tot analyse en synthese.

De overgang naar de vijfjarige opleiding heeft vooral de kenmerkende ingenieursvaar-
digheden versterkt en wat zeker genoemd moet worden is dat het onderwijs in wiskundig
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Onderwijs

modelleren een duidelijke kwaliteitsimpuls kreeg door een meer bewuste implementatie
van de modelleercyclus in de opleiding. De structuur van de in 1995 gestarte opleiding
was helder. Na een brede onderbouw van twee jaar, waarvan het eerste jaar met een
propedeuse werd afgesloten, volgde er een bovenbouw van 3 jaar waarin een student
kon kiezen uit drie stromen:

Onderbouw: 2 jaar

Bovenbouw: 3 jaar

Digitale
Communicatie

Bedrijfsvoering Techniek

Mijn wens was destijds dat we deze 2+3 structuur van de opleiding voor een flinke
periode zouden kunnen behouden. De visitatiecommissie 2001 was erg tevreden over
onze opleiding. Na de turbulente periode van de jaren negentig, waarin de faculteit ook
nog met een reorganisatie werd geplaagd, zou een tijd van relatieve rust in het onderwijs
welkom zijn. Het lijkt er echter op dat we rust in het onderwijs in Nederland niet meer
mee mogen maken. Iedereen kent de lawine van onderwijsverniewingen die vooral
op het secundair onderwijs is neergedaald. Ik was bang dat dit ook het universitair
onderwijs zou overkomen. Mijn wens ging helaas niet in vervulling. In 2002 ging onze
opleiding over van een 2+3 structuur naar een 3+2 structuur als opmaat naar de BaMa
structuur die officieel een jaar later zou beginnen.

• 2003 De BaMa structuur
De BaMa structuur splitste de opleiding in 2003 in min of meer twee zelfstandige oplei-
dingen; een bacheloropleiding van 3 jaar en een masteropleiding van 2 jaar.

De TU/e heeft er voor gekozen om al in een vroeg stadium te beginnen met het invoeren
van de BaMa-structuur. Wat te prijzen valt is dat de TU/e de overgang niet heeft aan-
gegrepen om allerlei nieuwe bachelor- en masteropleidingen in te voeren met modieus
klinkende namen alleen maar om studenten aan te trekken. Wel was er toen sprake
van een invoering van een brede science bachelor en de eerste stappen werden reeds
gezet. Omdat kort daarna de eerste oriëntaties plaatsvonden over een minor-major
structuur in de bachelor, is de opzet van een brede bachelor opleiding helaas naar de
achtergrond verschoven. Het doet mij deugd dat de discussie over een brede science
opleiding aan de TU/e nu opnieuw is gestart.

De invoering van de Bama structuur heb ik destijds niet gezien als een kwaliteitsverbete-
ring van de opleiding. Het was louter een administratieve knip in de vijfjarige opleiding.
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Instroom eerstejaars

Dit maakte overigens het voor de zij-instromers in de masteropleiding wat lastig om
zonder aanvullende maatregelen direct met onze masteropleiding te beginnen. Ech-
ter, om onze studentenaantallen in de masteropleiding op peil te houden zijn wij op
de zij-instromers aangewezen. Gelukkig kan ik nu melden dat het komende studiejaar
de opleiding onder leiding van Arjeh Cohen een door Surf gesubsidieerd project gaat
starten met als doel door middel van technology enhanced learning de verschillen in
voorkennis van de zij-instromers zo snel mogelijk weg te werken.

• 2004 Start van het Erasmus Mundus programma Industrial Mathematics
Het aantrekken van buitenlandse studenten in onze masteropleiding is pure noodzaak.
Er zijn nu nog te weinig studenten van Nederlandse afkomst om aan de doelmatigheids-
norm van een opleiding te voldoen; die doelmatigheidsnorm vereist dat er minstens 25
studenten moeten instromen in onze masteropleiding. Nu zitten we boven deze kriti-
sche massa mede dank zij onze Erasmus Mundus opleiding Industrial Mathematics. Dit
is een double degree opleiding die in een samenwerkingsverband met Kaiserslautern
en Linz wordt uitgevoerd. Samen met Bob Mattheij van onze faculteit en Leonique Vis
en later Marleen van Heusden van het International Office van onze universiteit heb ik
intensief gewerkt aan het verwerven van de Erasmus Mundus subsidie en het inrichten
van de studieprogramma’s. Ik ben hier een heleboel wijzer van geworden en ik moet
zeggen dat het bepaald geen eenvoudige zaak was.

Hiermee wil ik het historisch overzicht van de ontwikkelingen van onze opleiding afslui-
ten en verder gaan met een van onze grote zorgpunten in deze tijd:

Er gaan in Nederland te weinig vwo-leerlingen wiskunde studeren

De instroom van eerstejaars
In 1992 verscheen het rapport “Wiskunde in beweging“ van het Wiskundig Genootschap
in Nederland dat de wiskundige bedrijvigheid van die tijd in kaart bracht. Deze commis-
sie becijferde dat er jaarlijks een behoefte is aan 300 à 350 afgestudeerde wiskundigen.
Hiervoor zou een jaarlijkse instroom van 450 à 500 studenten gewenst zijn. Als we in
de volgende figuur kijken naar de instroomcijfers van de eerstejaars studenten wiskun-
de in Nederland, dan zien we dat deze aantallen bij lange na niet gehaald worden.
Een klein aantal heeft enerzijds een voordeel; er is meer persoonlijke aandacht voor de
studenten (bij elke visitatieronde werd de opleiding zeer gewaardeerd om haar uitste-
kende studentenbegeleiding), maar anderzijds is het bedreigend voor de Wiskunde in
Nederland. Er is nu al een tekort aan universitair opgeleide leraren, aan Nederlandse
onderzoekers, en een tekort aan wiskundigen in het bedrijfsleven en andere sectoren in
de maatschappij.

18



Onderwijs

Instroom eerstejaars Wiskunde Nederland

De instroom in Eindhoven vertoont dezelfde trend. Gelukkig zien we dat sinds enkele
jaren de afname is gestopt en zelfs dat er weer sprake is van een lichte toename. Het
is bepaald niet alleen de wiskunde waarvoor de belangstelling afnam. Regelmatig leest
u berichten in de krant dat er een tekort is aan hoogopgeleiden in de beta-techniek sec-
tor. Verschillende oorzaken werden genoemd: de voorbereiding op het vwo sluit niet
aan bij bètastudies; de universitaire studies zijn niet breed genoeg, ze zouden meer ge-
richt moeten zijn op het hele vakgebied, niet alleen op onderzoek; bètastudies hebben
een slecht imago; de salarissen van bèta-academici zijn relatief laag; en de strengere
regels voor de studiefinanciering vormen een barrière voor ’zware’ studies. Ik heb de
indruk dat de afname niet aan een enkele oorzaak is te wijten. Het is een complex van
maatschappelijke factoren, waar je moeilijk greep op hebt. Maar dit laat onverlet dat we
ons best moeten blijven doen om studenten voor onze opleiding aan te trekken.

De opleiding heeft zich altijd ingezet, en zal dit blijven doen, voor een goede band met
de middelbare scholen. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk en is een Wiskunde
D knooppunt voor Zuid Nederland. In het kader van “Bij wiskunde en Informatica op
bezoek” verzorgt zij lessen voor scholieren uit vwo 4 en vwo 5. Jaarlijks organiseert de
opleiding een master class rondom een speciaal thema uit de wiskunde voor leerlingen
uit de hoogste klassen van het vwo. Tot nu toe zijn er 14 masterclasses georganiseerd
met steeds erg veel belangstelling van de zijde van de scholieren.
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Wiskundig modelleren

2009: Spelen met geluid, Martijn Anthonissen
2008: Wiskunde over Coderen, Henk van Tilborg
2007: Gevoelige kansen, Remco van der Hofstad
2006: Iedereen tevreden!, Gerhard Woeginger
2005: Wiskunde maakt muziek, Hennie ter Morsche
2004: Foutje? Dat verbeteren we toch!, Henk van Tilborg
2003: Even geduld a.u.b., Ivo Adan
2002: Geef je leven meer dimensie!, Jaap Molenaar
2001: Spoor de relaties op, maar laat je niet misleiden!, Jan Dijkstra
2000: Kun je die code kraken?, Henk van Tilborg
1999: Kun je me de kortste weg vertellen?, Jan Karel Lenstra
1998: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, Hennie ter Morsche
1997: Foutenverbeterende codes, wat zijn dat?, Jack van Lint

Zoals u in de lijst ziet was ik van twee masterclasses de verantwoordelijke docent. Ik
was helemaal niet gewend om aan scholieren les te geven en voor mij was zo’n colle-
gezaal vol met 80 tot 100 middelbare scholieren die met aandacht jouw verhaal volgen,
een bijzondere ervaring.

Het onderwijs in wiskundig modelleren
Al eerder is gezegd dat het wiskundig modelleren zoals we dit nu kennen bij de on-
derwijsvernieuwing van 1995 is ingevoerd. Vanaf 1995 wordt het wiskundig modelleren
opgepakt als een leidraad voor de gehele opleiding. Er is een duidelijke bewustwording
van hetgeen men de studenten wil leren, er is meer systematiek in de verschillende
cursussen aangebracht en iedere cursus heeft een eigen doelstelling gerelateerd aan
de verschillende fasen die voorkomen bij het wiskundig modelleren. In 2005 hebben Ivo
Adan, Jacob Perrenet en Hans Sterk van onze opleiding een mooie promotie brochu-
re geschreven met als titel “ De kracht van wiskundigmodelleren”. Ik wil u graag naar
deze brochure verwijzen. Nu is er weer een volgende editie in voorbereiding van meer
inhoudelijke aard.
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uitgave 2005

De kracht van

Wiskundig
Modelleren

/ faculteit wiskunde en informatica/ faculteit wiskunde en informatica

De brochure bevat een aantal mooie voorbeelden van opdrachten die in het model-
leeronderwijs voorkomen. Een leuk voorbeeld van een opdracht van een meer recente
datum behelst het modelleren van een Egyptische waterklok. De waterklok is een bak
gevuld met water met onderin een gat waardoor de bak langzaam leeg stroomt. Aan de
hand van een schaalverdeling in de wand van de bak kan de tijd afgelezen worden. De
waterklok is een rechte waterklok; de wand ontstaat door een rechte lijn om de as van
de klok te laten draaien.

De rechte waterklok

Het probleem is bij welke hoek α de streepjes van de schaalverdeling op gelijke afstand
gezet kunnen worden zodat de tijdsduur tussen twee opeenvolgende streepjes exact
één uur is. De studenten, en ik mag ze graag bij naam noemen namelijk Thomas Meyf-
royt en Jorg Portegies, hebben uitgevonden dat dit voor een rechte klok niet mogelijk is.
Het is wel mogelijk als de rechte lijn door een vierdegraads polynoom wordt vervangen.
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Serviceonderwijs Wiskunde

De exacte waterklok

In de loop der jaren is het wiskundig modelleren in de opleiding zich steeds verder gaan
professionaliseren. Bij de begeleiders wordt een onderscheid gemaakt in opdrachtge-
vers en procesbegeleiders en het komt steeds vaker voor dat een opdrachtgever van
het bedrijfsleven afkomstig is.

Serviceonderwijs Wiskunde
De capaciteitsgroep Wiskunde verzorgt een groot aantal wiskundecursussen voor alle
andere opleidingen aan de TU/e. De totale inspanning voor het service-onderwijs is
ruwweg twee keer zoveel als de totale inspanning voor de eigen opleiding. De waarde-
ring voor het serviceonderwijs Wiskunde aan de TU/e is groot; onze docenten worden
vaak gewaardeerd met onderwijsprijzen. Zelf heb ik ook in de prijzen mogen vallen.

Onderwijs aan niet-wiskundestudenten heeft mij altijd aangetrokken. In de eerste plaats
is het een uitdaging om studenten die meer in het gebruik van wiskunde zijn geïnteres-
seerd dan in de theoretische onderbouwing voor je vak te enthousiasmeren. In de
tweede plaats verbreedt het je horizon. Je leerde de cultuur van die faculteiten kennen
en je krijgt meer inzicht in de specifieke rol van de wiskunde bij die faculteiten. Ik wil
over het serviceoderwijs nog graag twee opmerkingen kwijt.

1. De veranderende onderwijsfilosofieën en herstructureringen van programma’s bij
de diverse faculteiten resulteerden in vragen naar ‘onderwijs op maat’. Erg uitdagend,
maar als gevolg hiervan neemt de onderwijsbelasting van onze stafleden toe.

2. Bij het herstructureren van programma’s stond enige jaren geleden de (omvang van
de) wiskundecomponent bij veel opleidingen onder druk. Gelukkig zijn er nu tegen-
krachten opgekomen. De opleidingen ervaren dat een deugdelijke basis in de wiskunde
voor de vervolgstudie in het eigen vakgebied onmisbaar is.
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Positieve omgevingsfactoren
Dit gedeelte over onderwijs wil ik graag afsluiten door een aantal factoren te noemen
die een positieve invloed hebben op ons onderwijs an wiskundestudenten. Ik heb ze in
navolging van het taalgebruik in de zelfstudie van 2000 omgevingsfactoren genoemd,
omdat deze factoren voor wat onze wiskundeoplei,ding betreft, mede door externe om-
standigheden worden bepaald. Op de eerste plaats wil ik ons service onderwijs en onze
ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie noemen. Door het service-onderwijs
beschikt de opleiding over een breed georiënteerde staf die bovendien voeling houdt
met de toepassingswijze van wiskunde in andere disciplines. De aanwezigheid van de
ontwerpersopleiding geeft een positieve stimulans voor het modelleeronderwijs en ver-
sterkt de contacten met het bedrijfsleven. Graag wil ik nog aan twee voor ons belangrijke
factoren expliciet aandacht schenken.

Het overleg opleidingsdirecteuren
Het maandelijks overleg van opleidingsdirecteuren aan de TU/e is een stimulans voor
het initiëren van beleid en ondersteunt het inhoudelijk uitvoeren van taken door de op-
leiding. Bij praktisch alle onderwijsprojecten aan de TU/e, overigens bepaald niet gering
in aantal, zijn de opleidingsdirecteuren de kartrekkers. Zelf heb ik me intensief bemoeid
met de invoering van het Bindend Studie-advies aan de TU/e.

LIME: Labaratory Industrial Mathematics Eindhoven (LIME)
Dit labolatorium onder leiding van Bob Mattheij is voor onze masteropleiding een posi-
tieve factor. Door een combinatie van werken en studeren geeft LIME de buitenlandse
studenten de financiele support om hier wiskunde te gaan studeren. Dit is voor de
doelmatigheidsnorm van de masteropleiding belangrijk.

Beste mensen,

Ik ben nu aan het einde gekomen van mijn betoog. Daar past natuurlijk een woord van
dank bij. In deze ruim veertigjarige periode heb ik met veel mensen heel fijn samenge-
werkt. Het voert te ver om al deze mensen te noemen en afzonderlijk te bedanken. Zij
weten hoe ik hen waardeer.

Daarom wil het nu maar afsluiten met een zinsnede uit een lied van de boeren popgroep
Normaal uit de achterhoek, vlak bij Twente.

Maar zoals altied komt an al dat gejakker een eind
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