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Liber Amicorum 

Jan de Graaf 

Eindhoven, 2007 



Dit boek is samengesteld als blijk van waardering voor de rol die Jan de Graaf voor veel 
mensen heeft vervuld in de loop der jaren. 
Het verschijnt ter gelegenheid van zijn afscheidsrede uitgesproken op 14 september 2007 
aan de Technische Universiteit Eindhoven bij zijn emeritaat wegens het bereiken van de 
vijfenzestigjarige leeftijd. 

Organiserend commitee: Frans Martens, Bob Mattheij, Jan-Cees van der Meer, Hennie 
ter Morsche en Marèse Wolfs-van de Hurk. 

Eindredactie: Jan-Cees van der Meer. 

De omslag is een collage van foto's o.a. uit bijdragen in dit Liber Amicorum. 
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Curriculum Vitae Spiritualis van Jan de Graaf 

Zelfs in heiligenlevens wordt vaak een loopje met de waarheid wordt genomen. Het valt 
dan ook niet te verwachten dat alles waar is in deze tekst. Schrijver dezes had natuurlijk, 
net als bij veel films, kunnen melden dat het verhaal geheel fictief is en dat allerlei gelij
kenissen met bestaande personen louter toevallig zijn. De schrijver zou daarmee volledig 
zijn doel voorbijgeschoten zijn, want het is nu juist de bedoeling dat deze tekst iets over 
Jan zegt. Als schrijver kan ik alleen maar zeggen dat ik gepoogd heb zoveel mogelijk 
fouten te vermijden. 

Bisdom Breda 

Op 17 juni 1942 werd Jan in Princenhage, 't Aogje, geboren. Nu was op 1 januari 1942 
het dorp Princenhage bij de gemeente Breda gevoegd zodat men eigenlijk kan stellen, 
zeker omdat Princenhage tegen Breda aanlag, dat Jan in de bisschopsstad Breda geboren 
is. De toenmalige bisschop van Breda, Adrianus Petrus Willem Hopmans, stond bekend 
om zijn nurkse optreden en zijn neiging om zich als een oude man voor te doen. In 1944 
werd Breda door de als zeer katholiek bestaande Polen bevrijd. Het is wel duidelijk: hier 
was iemand geboren die het nog ver zou kunnen schoppen, zowel binnen als buiten de 
moederkerk. Het was alleen nog maar een kwestie van de juiste keuzes maken. 

Op de bewaarschool werd hij met de opvoedkundige ideeën van Soeur Josephine gecon
fronteerd. Soeur Josephine maakte diepe indruk op hem en zij wordt regelmatig door 
Jan gememoreerd. Vond zij de oren belangrijke handvatten in de opvoeding of maakte 
zij een diepe indruk door in eenvoudige beelden uit te leggen hoe aarde en hemel in el
kaar staken? Zij zal wel op beide fronten indruk gemaakt hebben. Enerzijds zegt Jan 
regelmatig net binnen gehoorsafstand van een moeder dat het kleintje beter aan de oor
tjes kan worden opgetild en anderzijds is J an stevig aan allerlei theorievorming gaan doen. 

Hij bezocht drie lagere scholen waar hem de beginselen van taal ,rekenen en godsdienst 
werden bijgebracht. Meester Kleemans onderwees hem het staartdelen, iets wat hem nog 
stèeds van pas komt. Het was de onderwijzers en geestelijken wel duidelijk: Jan was 
een serieus jongetje dat wel gevoelig was voor kerkelijke rituelen. Hij werd misdienaar 
in de dekenale kerk Sint Martirrus te Princenhage, waarvoor hij Latijn van koster van 
Stok leerde op dezelfde manier als de laatste pausen Nederlands leerden. Hier deed hij 
het didactische principe op ëerst van buiten leren en later het begrip laten indalen". Een 
andere activiteit was het figuurzagen van grote letters voor de processie zodat men zowel 
in de hemel als op aarde heel goed kon lezen om welke processie het ging. Het figuurzagen 
vond plaats onder leiding van meneer van Genk die wel vooraan in de kerk zat, maar niet 
helemaal deugde. Tante Jo stak in ieder geval een keer de straat over om tegen hem te 
kunnen zeggen: "Loopte gij nog vrij rond, vuilak?" 
Op het gebied van de theorievorming wil ik nog een indringend voorval bespreken. Jan 
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kwam op een vrijdag bij zijn opoe die net een stukje kip aan het eten was. 
Wilde gij ook een stukske kip, manneke? 
Nee, opoetje, het is vandaag vrijdag, hé. 
Ach, manneke, eet maar gerust kip, ge zult er geenen staert van krijgen. 

Een wereldbeeld met allerlei theorievorming kan mooi wezen, maar het heeft wel een be
perkte reikwijdte. 

In Breda zat Jan op de MULO, de HBS en de HTS. Op al deze scholen werd door de 
geestelijkheid over het geestelijk welzijn gewaakt en aangezien hij examens spaarde, legde 
hij een speciaal godsdienstexamen af. Op de HTS volgde hij de opleiding Elektrotech
niek. Jan repareerde in deze periode radio's, omdat hij openstond voor het hogere. Het 
is natuurlijk genoegzaam bekend dat de meeste mensen niet voor het hogere ontvankelijk 
zijn, maar vooral radio Luxemburg wilden horen. Opvallend is ook dat de kroegbezoeken 
plaats vonden in de schaduw van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. 

Bisdom 's-Hertogenbosch 

Het was rond 1960 en dit bisdom was de plek om op een zinderende wijze gestalte te geven 
aan het katholieke geloof. Het episcopaat van Monseigneur Mutsaerts was gestart in het 
geboortejaar van Jan en eindigde in 1960 met wat zure pogingen om de gelovigen in het 
gareel te houden. Hij was een fervent verdediger van het Bisschoppelijk Mandement en 
zag de bui al hangen. Zijn opvolger was bisschop Bekkers, die geheel in lijn van die andere 
mensenvriend Johannes XXIII, de ramen wijd openzette. De moederkerk is hier zo van 
geschrokken, dat de ramen weer dicht zijn en dicht gehouden worden. 
Jan begon aan de opleiding Elektrotechniek op de Technische Hogeschool Eindhoven. In 
ieder geval heeft hij de mis gediend in de Sint Catherinakerk en is op zijn minst één keer 
in de studentenkerk geweest, hij is er namelijk getrouwd. 
Van elektrotechniek wil ik niets dan goeds zeggen, maar er moet ergens in het eerste jaar 
een omslagpunt hebben plaats gevonden: "het gaat niet om het medium, maar om de 
boodschap zelve", de waarheid zogezegd. Jan richtte zijn blik op de Physica, de Meta
physica en de Wiskunde. Hij stapte over op de studie natuurkunde, las de boeken van 
Gerard (van het) Reve en volgde wiskundevakken als de Physici er te veel omheen draai
den. Jan kon geen keuze tussen opleidingen maken. 
Jan leidde zowel een elektrotechnisch als een natuurkundig studentenleven. Hij had het 
dus druk, vooral in de vakanties omdat er dan gestudeerd moest worden. 
Het Latijn in de mis werd afgeschaft en Bisschop Bekkers trad regelmatig op in de actu
aliteitenrubriek Brandpunt. Op 21 maart 1963 hield de bisschop zijn toespraak over het 
eigen geweten met als gevolg dat katholieken hier het Vaticaanse roulette vervingen door 
gebruik van de anticonceptiepil. Voor zo'n jonge student die in allerlei studentenvereni
gingen zijn leven vierde, waren de ontwikkelingen in de kerk koren op de molen. Er is 
natuurlijk heel veel gediscussieerd. Het ging alleen nog maar om de juiste keuzes. 
Na het afstuderen werd Jan promovendus bij Broer, een hoogleraar van de afdeling Na
tuurkunde, nogmaals een keuze voor de Physica. Het is wel zo dat Jan twee promotoren 
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had en de tweede, Helmberg, een wiskundige was. 

Diocese of Arundel and Brighton 

Na zijn studietijd kwam Jan terecht op de universiteit van Sussex. De universiteit ligt 
vlak bij Brighton, een badplaats aan de Engelse zuidkust. In 1850 was zowel in Enge
land als Wales de rooms-katholieke kerkelijke hiërarchie hersteld. Brighton hoorde vanaf 
toen bij het bisdom Southwark, maar in 1965 werd een deel van dat bisdom het bisdom 
Arundel and Brighton. Jan kwam dus terecht in een nieuw bisdom. Aangezien de katho
lieken hier een minderheidsgroep vormden, zal het ware geloof hier fanatieker beleden zijn 
dan in het losgeslagen Noord-Brabant. Als Jan al een kerk bezocht, dan zal dat eerder 
voor de evensong (Brighton hoort, wat de Church of England betreft, onder het bisdom 
Chichester, dit voor de volledigheid) dan voor het bijwonen van de mis geweest zijn. De 
boodschap had plaats moeten maken voor de schoonheid van het ritueel. Misschien dat 
hier de wiskunde het van de Physica gewonnen heeft. 

Bisdom Groningen 

Terug uit Engeland ging Jan aan de universiteit van Groningen werken. Philips II had 
er in 1559 voor gezorgd dat Groningen een bisschopsstad werd, maar de reformatie had 
dit ongedaan gemaakt. In 1853 vond in Nederland het herstel van de kerkelijke hiërarchie 
plaats waarbij uiteindelijk Groningen geen bisschop kreeg. De heroprichting van het bis
dom Groningen vond in 1956 plaats. Jan kwam dus wederom terecht in een bisdom waar 
katholieken dun gezaaid waren en dat eigenlijk nieuw was. 
Hij zal hier minder ter kerke gegaan zijn, temeer daar op de feestjes de zangbundel van 
Johannes de Heer met orgelspel en oude klare werd doorgenomen. De universiteit van 
Groningen had van alles om hem daar te houden. " Onder professoren" van Willem Pre
derik Hermans was een rake schets van het universiteitsmilieu, wel uitgelegd aan talloos 
veel millioenen waar niet veel goeds uit voort zou komen. Als prater kon hij ongetwijfeld 
ook genieten van de mensen met heel andere academische occupaties. Vanwege de zang 
en de gesprekken is er wel een sanskritist minder geboren. 
Dankzij Philips II vonden de bezoeken aan "De drie Gezustersën belendende panden we
derom plaats in de schaduw van een kathedraal, namelijk de Martinikerk. Het is opvallend 
dat Sint Martirrus al voor de tweede keer opduikt. 

Bisdom 's-Hertogenbosch 

Terug in Eindhoven gaat Jan aan de slag bij Wiskunde en Informatica. Zijn kerntaken 
zijn onderzoek en onderwijs op het gebied van de analyse. Door de ontwikkelingen op 
kerkelijk gebied, raken nu ook in dit bisdom de echte katholieken dun gezaaid, zodat deze 
terugkeer geen trendbreuk is. 
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Als er al sprake was van roeping tot een geestelijk ambt, dan heeft Jan dat mooi weten 
te sublimeren in het onderwijs. Het gewijde karakter van zijn onderwijs stond alleen af 
en toe op gespannen voet met ietwat gewaagde grappen en sarcastische opmerkingen, die 
vooral bedoeld waren om de studenten scherp te houden. Als preekstoelen tot het meu
bilair van collegezalen zouden behoren, dan zouden zijn vele sermoenen het bordgebruik 
geminimaliseerd hebben. 

Bisschop van Myra 

Er was in de zeventiger jaren even sprake van dat ook Eindhoven als bloeiende stad een bis
schopsstad zou worden. Maar daar is geen sprake meer van. Gelukkig is er een volksfeest 
waar je je laatste restantje roeping in kwijt kunt. Jan werd in het jaar voorafgaande aan 
zijn pensionering gevraagd Sinterklaas te worden. Het organisatiecomité dacht natuur
lijk: "Het is nu of nooit. Misschien wil hij volgend jaar weer". Hij hoefde niet te worden 
overgehaald. Het dragen van pontificale gewaden, het in de zak laten stoppen van een 
minder brave collega en een kans om Sinterklaas op geheel eigen wijze te duiden, zorgden 
ervoor dat hij Sinterklaas zou zijn. In het diepste geheim werden maatregelen getroffen en 
het was een goede keuze: Sint bezocht het Hoofdgebouw, liet zijn ring professioneel kus
sen en zegende de aanwezigen als een prelaat, die niet onder zijn eigen zonden gebukt ging. 

Tot slot 

Het ziet er naar uit dat het bisdom 's-Hertogenbosch voorlopig nog niet van Jan af is. 
Het zou kunnen zijn dat hij op een van zijn fietstochten in het Eindhovense door een 
leegstaande pastorie verleid wordt. Zo'n pand is zeer geschikt voor een bedrijf ter on
dersteuning van nuptiale en funeraire plechtigheden. Bij verschillende bloemkwekers treft 
men reclame met "Bloemstukken voor bruiloften en begrafenissen" aan. Zo gek is die 
combinatie niet. De mensen hebben bij zulke gebeurtenissen veel behoefte aan zorgvuldig 
gewikte en gewogen woorden. Dat is hem wel toevertrouwd. Hiermee wil niet gezegd 
zijn dat er nooit andere woorden door hem gebezigd worden. Er is overigens een groot 
gebrek aan zulke mensen. Er staan nogal wat pastorieën leeg. Mocht dit het niet worden, 
dan zijn er andere mogelijkheden. Ook op hoge leeftijd kan men zich even afzijdig van de 
wereld blijven houden of kan men zich van de wereld afwenden. Dus gewoon wiskunde 
blijven doen en het scheermes van Ockham hanteren. Of de weg van bijvoorbeeld Luca 
Pacioli en Johannes Trithemius volgen. Het is gewoon een kwestie van kiezen. 
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Beste Jan, 

Al tijdens mijn studie, maar ook zeker tijdens mijn promotie periode kwamen we elkaar 
geregeld tegen. Vandaar dat ik een stukje bij wil dragen aan dit boekje. 

Als frisse student kwam ik op de eerste dag van het studiejaar collegezaal 1 van het 
Auditorium binnen. Jij was de eerste docent van wie ik les kreeg. Het vak heette" Analyse 
1". Ik herinner me nog goed je uitspraak over intervallen. Op het VWO leerden we dat een 
open interval gescbreven kon worden als< 1, 2 >en een oneindig interval als< 1, ->>. Je 
zei toen het volgende: "De enige plek in het hele heelal waar deze notatie gebruikt wordt 
is op het voortgezet onderwijs in Nederland. " Daarmee had je de toon gezet. Hoewel ik 
het vak gehaald heb met een 5 voor de bonustoets (dus een bonus punt bij het examen) 
wat me precies een 5.5 opleverde voor het echte tentamen, heb ik plezierige herinneringen 
aan dit vak. 

Toen ik in 2003 als AIO (nu promovendus) begon, werd ik toegewezen aan het vak" Ana
lyse 1 voor N". Dit zal wel als straf zijn geweest voor mijn eigen magere resultaat voor 
dit vak. Jij was nog steeds de hoofddocent voor dit vak en ik besloot maar eens te kijken 
of het college veranderd was. Tot mijn grote plezier begon je weer: "De enige plek in het 
hele heelal waar deze notatie gebruikt wordt is op het voortgezet onderwijs in Nederland" . 
Niets veranderd dus. Echter het tweede jaar dat ik instructies voor dit vak verzorgde, 
kwamen er fysische opgaven bij die de studenten als huiswerk in konden leveren om bo
nuspunten voor het tentamen te verdienen. Het doel was duidelijk: de geleerde wiskunde 
toegepast zien worden in een of ander fysisch probleem. Echter omdat Sorin (de andere 
instructeur) niet zo bedreven was in het geschreven nederlands en ik vroeger voor begrij
pend lezen ook niet hoog scoorde, kwamen we geregeld bij jou op de stoep voor bijles. 
Het zou natuurlijk ook kunnen dat de opgaven gewoon veel te moeilijk waren, maar dat 
kunnen we natuurlijk niet zeggen tegen onze studenten. 

Dit is de voorkant van mijn spiekbriefje. 
In kleur was hij duidelijker, maar goed. 

Ik herinner me ook nog goed het vak "Par
tiële DV'n". Dit vak had je net overgeno
men van prof. Boersma. Bij het tentamen 
mochten we een A4-tje houden met wat aan
tekeningen. Om te laten zien hoe je een goed 
dictaat schrijft op 1 A4tje, heb ik mijn spiek
briefje bijgevoegd. Heb ik meteen mijn wis
kundige bijdrage aan dit boekje gedaan. On
danks alle moeite, ging het tentamen niet zo 
goed. Niet alleen voor mij, maar voor bijna 
alle studenten. Je besloot dat iedereen het 
tentamen mee naar huis mocht nemen om er 
daar rustig aan te werken. Leuk om te we
ten is dat diegene die het tentamen inleverde 
na afloop van het tentamen uiteindelijk een 
lager cijfer had gekregen dan diegene die het 
thuis afgemaakt had en inleverde. 
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Ook buiten de wiskunde heb ik welleuke herinneringen aan jou. Bij mijn diploma uitrei
king was jij als een van de weinige wiskunde stafleden aanwezig. Kwam dit uit interesse 
of het gratis bier? Maar de topper moet toch wel de sinterklaasviering geweest zijn op 5 
december 2007. 
Met zijn drien naar de kapper om geschminkt 
te worden en om te kleden. Ik had de auto 
bij , maar die was niet op Sinterklaas bere
kend met een vastgespelde mijter en zijn staf 
(nee niet die staf). Als goede pieten hebben 
we de stoel helemaal naar achteren geklapt en 
Sinterklaas er letterlijk in geschoven. De staf 
van Sinterklaas hebben we er snel ingescho
ven en vlug de deur dicht gedaan. Het paste 
net. Tot overmaat van ramp viel ook nog 
eens mijn toegangskaartje voor het TU ter
rein tussen Sinterklaas zijn benen. We heb
ben in ieder gevallol gehad, zelfs bij de voor
stelling zelf. Als herinnering hieraan heb ik 
een foto van jou als Sinterklaas bijgevoegd. 

Als besluit wil ik je graag bedanken voor jouw bijdrage als docent en collega tijdens mijn 
periode van 10 jaar aan de TU/ e. Ik zou zeggen, geniet van je pensioen. 

Nico van der Aa 
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Beste Jon, 

Van mij geen wiskundig tractaat, maar iets heel anders. 

Je houdt je ol enige tijd bezig met de ochtergrond van de pelgrimstockten 
noar Santiago de Compostela il'l Spanje. 

Stan en ik hebben die tocht gelopen, en ook hebben wij een gedeelte van de 
Vlo de la Plata naor Santiago de Campostel a gelopen met een internationale 
pelgrimstocht, georganiseerd door de ~ Asocioción de los Amigos de Santiago 
de CompostelaN in Pamplona (Navarra). 
De argonisotor van deze tocht eri tevens oprichter van deze vereniging, 
Andrés Munoz, wos een zeer bevlogen man. Hij heeft een lied gecomponeerd 
waarin de essentie van de tockt naar mijn mening goed tot uitd"Jkking komt. 

Iedere dog bij ket begin vnn de wondeling vormden wij een grote kring, 
hielden elkonr bij' de hond vast en zongen zijn lied: 

En la rl.lfa Jacobea siempre seremos amigos. 
1.-a unión será nuestrG fuerza, para olconzar el destino; Vieja rua siempre 

vivo, arte e .historio del rwndo. 
Via loctea oll' arribo, es uno Sl!!nda encendido para no perder el rumbo. 

Sacrificie y oración, el lema del peregrino, 
que marcka por el Camino, que marcha por el Camino, 

de Santiago su potrón. 
L.a, la, la, la, la ; L.o, la; la; la, la ; L.daa. 

iSenor Santiago!, iPatrón Santiago! 
En este dia con este canto vo nuestro ofrenda. 

iSenor Santiago!, iPatrón Santiago! 
Seremos siempre puente de amigos, unión de abrazos. 

iHerru Santiago I, i6ot Santiago ! 
iE ultreia! IE suseial 

iiDeus adiU\Ionos !! 

Er valt nog veel meer te .vertellen, maar dat· zullen we maar een keer 
mondeling doen. 
Je bent daarvoor van harte bij mij thuis uitgenodigd. 

Jon, geniet van je pensio.enl 

Hartelijke groeten van José Ackermans. 
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Aan Jan de Graaf, 

Jan, we kennen elkaar van de GEWIS studiereis naar Griekenland, april 2003. In deze 
twee weken heb we veel om je gelachen en aandachtig naar je wijze woorden geluisterd. 
Ik heb het informeel verslag van de studiereis er nog eens bijgepakt, en genoten van alle 
herinneringen die weer naar boven kwamen. Ik voel het dan ook als een eer dat ik dit stuk 
voor je mag schrijven, en dat we nu in gedachte samen terug gaan naar Griekenland ... 

Ik zal meteen beginnen met de mooiste herinnering: het koekje. Die ochtend had je in 
het hotel weinig of niet gegeten. Na een lange busreis kwamen we in Delphi aan, en had 
je toch echt wel behoefte aan eten. J e vroeg of iemand iets bij zich had, en toen kreeg 
je van mij een koekje. De volgende ochtend in het hotel maande ik je dat je goed moest 
ontbijten, anders zou je die dag géén koekje krijgen! 

Tijdens de reis wilde je niet de professor uithangen, maar één van ons zijn. Je genoot 
er van 's avonds met ons op een terras te zitten, wijntje erbij, en wij genoten van jouw 
aanwezigheid. 

Ze bieden Jan rose aan, maar deze keurt hij niet goed, en Jan giet de rose dan ook 
vrolijk in de bloembak. 

Tijdens het laatste diner lokte Jan de lokale straatkatten met de overgebleven vissen
koppen en riep: 'Dit is een feestmaal voor hun!' 

Al snel werd een spelletje Dalmuti begonnen, maar dat bleek niet echt bestand te
gen al het geschommel van de lokale spoorwegen. Dan maar spelletjes voor twee 
personen, zoals vier-op-een-rij en schaken. Jan vertelde dat hij nog wel een spelletje 
voor twee wist, maar dat kon je in de wagon niet uitvoeren .. .. 

Na enkele flessen wijn steeg de (koehandel) gezelligheid met als hoogtepunt Jan met 
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de 3FM-bril. Ook konden vele aanwezigen wel waarderen dat Jan eindelijk zijn be
faamde kaarttruc verklapte. 

Ik ben helaas vergeten wat de befaamde kaarttruc was .. . 

Bij een universiteit hadden we een rondleiding geregeld, maar die bleek niets meer te zijn 
dan een bezoek aan de bibliotheek. We kregen daar wel een demo van het 'bijzonder 
geavanceerde' zoeksysteem, maar jouw reactie daarop was: "Oh, ik doe dat altijd met 
Google ... "! Ze hadden daar 'Beauty is our business' van Dijkstra. Aan het einde van de 
reis zei je hierover dat de odes aan Dijkstra je het meest bij zouden blijven, al zou je er 
nog meer van genoten hebben als je Dijkstra niet persoonlijk had gekend. 

De mooie Griekse cultuur vormde het decor van onze studiereis, en je wist velen ons 
dan ook te boeien met prachtige verhalen, waardoor we ons helemaal in de tijd van toen 
waande. En door deze indrukwekkende sfeer lieten we ons dan ook even gaan ... 

Aldaar aangekomen konden we genieten van de restanten van onder andere de tem
pel van Apollo, een prachtig stadion, een theater en nog veel meer. In het theater wist 
Jan een ieder te verrassen met een prachtige voordracht. 

Helemaal achteraan liep de Graaf met een groep aanhangers die aandachtig zaten 
te luisteren naar de verhalen van de Graaf over de verschillende delen van Olympia. 
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Onderstaand stukje, dat je voor het informeel verslag schreef, typeert voor mij je humo
ristische kijk op deze wereld. 

Lamentaties en Mijmeringen op donderdag 10 Apri/2003 in een hotel te Chero
nissos 
Verslag door Jan de Graaf 
De prachtige studiereis van GEWIS laat ons in aanraking komen met allerlei vor
men van 'cultuur, ik beperk mijn lamentaties tot enkele wederwaardigheden die het 
(a)sociale gedrag van de thans levende Grieken betreft. De griekse MANNEN zijn be
hept met een hele serie ondeugden. De prettigste ervan laat ik maar ongenoemd. De 
meisjes zouden ervan schrikken! Van de allerergste noem ik er hier slechts drie: (i) 
Dom en lomp autorijden. (ii) De godganse dag sigaretten stinken. (iii) Zonder ophou
den in een mobiele telefoon schreeuwen. Buschauffeurs weten deze drie onhebbelijk
heden, vlak langs een afgrond rijdend, op indrukwekkende wijze te combineren. Erg 
leuk was ook dat er, toen de deuren van de bus open gingen en wij op 't punt stonden 
uit te stappen, er op 30 cm afstand een vrachtwagencombinatie langs scheurde. 

Nabij Cheronissos is zo'n vierkante kilometer volgebouwd met betonnen legbatterijen 
ten behoeve van zonzoekende toeristen. Er tussen liggen grote bergen vuil en puin, 
waar je vanuit je prive hotelbalkon op uit kunt kijken. Erg prettig is dat je vanaf je eigen 
prive balkon duizenden andere prive balkons voortdurend kunt bespieden. 

Tijdens het laatste diner hield je voor ons ook een speech, waarin je de metafoor maakte 
tussen deze reis en het leven, waarbij een reisdag = hondenjaar = 7 mensenjaren. Mensen 
leefden volgens jou op logaritmische schaal. Al twijfelde je of de informatici onder ons 
nog wel wisten wat dat betekende. 

Jan, ontzettend bedankt dat je ons tijdens de reis niet alleen mee hebt genomen naar de 
fascinerende Griekse Oudheid, maar dat je ons ook jouw inspirerende kijk op het leven 
hebt gegeven. Het ga je goed!! 

Veel liefs, 

Monique Ansems 

s Ochtends in de bus spreekt Jan ons waarschuwend toe:"Niet te veel opgewekt ge
praat want daar is het veel te vroeg voor" Waarop de hele bus uitbreekt in een "Jan die 
is okee ole oleeee" Dat zal 'm leren. 
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Hallo Jan de Graaf, 

In augustus 1996 schreef ik dat de symmetrische theorie der gegeneraliseerde functies "erg 
mooie wiskunde" is. Dat vind ik nog steeds (al doe ik er helaas weinig meer mee) . Be
dankt dat je me met veel toewijding kennis hebt laten maken met die theorie! 

Groeten, 

Joost van Baal 

Beste Jan, 

Je hebt me de mogelijkheid gegeven om gedurende vier jaar deel uit te maken van 
de Analyse groep. Dat vond ik een bijzondere ervaring! Ik wil je bedanken voor de 
begeleiding van mijn promotieonderzoek, voor de vrijheid die ik heb gekregen, voor de 
ontspannen sfeer en prettige samenwerking, voor je menselijkheid en betrokkenheid. 

Jouw kennis van andere talen, in het bijzonder Russisch, was een wonder voor mij. 
Dus, nogmaals: "CIIACHEO!" 

Emilia Bajlekova 

Bedankt voor de fijne lessen over aardappels en rituele dansen, 

Joris Bierkens, 
afstudeerder 2003 - 2004. 
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CAUSERIE TUSSEN TWEE VRIENDINNEN VAN JAN DE GRAAF 

H : Heel bijzonder dat wij mogen bijdragen aan het liber amicorum voor Jan, is het 
niet? 
L : Jazeker, we mogen ons wel echte vriendinnen noemen. 
H : Wat kennen we Jan allang, hè? 
L: Nogal, toen was het nog een jonge man. 
H : Wil je daarmee zeggen dat hij nu oud is? 
L : Dat zeg ik niet, dat zegt hijzelf. 
H : Eigenlijk zegt dat nog niets. 
L : Hoezo? 
H : Altijd zelfspot, juist om de ander het tegendeel te ontfutselen. 
L : Dat wel, maar hij meent het goed met z'n kleine hartje. 
H : Zeker, hij is best open naar ons toe. 
L : Weet je nog wel dat we samen boerenkoolstamp bij Jan gegeten hebben? 
H: Oh ja, dat etentje met allemaal bakken en potten op tafel. 
L : Ja, die welvoorziene dis, lekker was het wel. 
H : Jan had zich opgedirkt mt schort. 
L : Dt was om z'n erfenisjes te beschermen. 
H : Hoezo erfenisjes? 
L : Nou, hij krijgt nogal eens kleding toegeschoven. 
H : Jan?? ...... . met zijn salaris??? 
L : Jazeker, pecunia klinkt in alles door bij Jan naarmate hij ouder wordt. 
H : Dan moet zijn box 3 overstromen, denk ik. 
L : Wellicht. Vroeger fietste zijn opoe al de grens over met de bekende oude sok achterop. 
Weet jij veel wat Jan doet? 
H : Jan babbelt heel veel, maar weet jij hoe het achterste van zijn tong eruit ziet? 
L : Ik vermoed : zwart. Je kent toch de uitdrukking : "to !ie like print". 
H : Oh ja, dat is zonder te haperen. 
L: Precies. 
H : Zijn we nu niet al te grof bezig? 
L : Als geen ander weet Jan de bekende korrel zout wel te vinden, hoor. 
H : Wist jij dat Jan al drie keer opa is? 
L : Eigenlijk kan ik me daar niets bij voorstellen. 
H : Zou hij tikkertje met ze spelen? 
L : Geen idee, vermoedelijk zet hij ze achter de computer. 
H : Toch wel een verantwoordelijkheid om nageslacht te hebben. 
L : Volgens Jan is dat een typische vrouwenwens. 
H : Wist je dat hij zelfs een ingezonden brief over dit onderwerp naar de" Margriet" gestuurd 
heeft? 
L : En die is nog gepubliceerd ook! 
H : Kun jij Jan op een goede manier neerzetten als wetenschapper? 
L : Het is niet mijn "field", maar in analyse schijnt Jan heel goed te zijn. 
H : Hij heeft volop de wetenschap gediend, en zijn bijdrage daarin is groot geweest. 
L : Jazeker, vriend en vijand zullen dat moeten toegeven. 
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H : Weet je wat zo bijzonder is aan Jan de Graaf? 
L : Hij is een wandelende encyclopedie. 
H : Vragen over de oorsprong van de Islam of het Protestantisme? 
L : Jan weet het! 
H : Vraag hoe je een rozenhoedje moet bidden? 
L : Jan weet het! 
H : Wat wensen we Jan toe, nu hij emeritus wordt? 
L : Veel gezondheid. Blijf genieten van alles wat erom je heen gebeurt, dat houdt oude 
mensen scherp. 

Waarde Jan, dank dat we even de draak met je mochten steken/gestoken hebben in 
jouw vriendenboek 

Dank voor jouw vriendschap!! 

Het ga je goed. 

Lolkje Boersma-Jagersma Henriëtte de Brouwer 
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Reële eigenwaarden van een reële symmetrische matrix; 
zonder complexe getallen. 

Beste Hooggeleerde Jan. 

Dit wordt geen stukje waar om gelachen kan worden, zelfs niet besmuikt. Dat plezier 
zoeken we maar tijdens de koffie- of de theepauze. Het is per slot van rekening jouw 
afscheid en dat is een serieuze aangelegenheid. 
Ik hoop je in de toekomst nog dikwijls te zien en te horen en met je te bekvechten. Veel 
geluk toegewenst. 

Het afgelopen jaar bracht Jan de Graaf tijdens koffie- en theepauzes enkele malen het 
volgende probleem ter sprake: Is er een eenvoudig voorbeeld dat de onvolledigheidsstel
ling van Gödel (of een daarop lijkende situatie) illustreert? Jan dacht dat de volgende 
welbekende 

STELLING. Een symmetrische afbeelding van R 11 in Rn heeft n reële eigenwaarden (ge
teld volgens multipliciteit). 

zo'n voorbeeld zou leveren. Immers, om die stelling te bewijzen moet men uitwijken naar 
de complexe getallen. En die hebben hier toch niets mee te maken. 
Ik bracht hier tegen in dat ik ooit (in 1973) een bewijs voor die stelling had gevonden 
dat niet buiten het domein van de reële getallen kwam. Maar ik kon de aantekeningen 
niet meer vinden. Na enige tijd gepuzzeld te hebben vond ik opnieuw een bewijs. Dat 
was overigens niet het vroegere bewijs; dat kwam te voorschijn bij het opruimen van het 
archief. Hieronder volgt het laatst gevonden bewijs en een schets van het vroegere bewijs. 

Laatste bewijs. In het vervolg van dit bewijs zijn alle vectoren :lfi van lengte 1. Kies 
een vector :lf1 . Schrijf A1!1 = o:1:!f1 + /321!2 met a 1 = (A1!<1 , 1!1). Dan is :!fz .l:!f1 . Hierna 
definiëren we 1f.3 zodanig dat 1f.3 E < :g1 , 1!2 >.l en A1!2 = f3z1!<1 + 0:21!2 + f331b· 
Op deze manier gaan we door en vinden zo een nieuwe orthorrormale basis 
U= {1!1 ,1!2, . .. ,:!fn}· Ten opzichte van deze nieuwe basis heeft A de matrix 
[A,U] =: An. Met Ak (1 :::; k :::; n) geven we de matrix weer bestaande uit de eerste 
(afgebroken) k rijen en kolommen. Dus A1 = [o:1]. Voor 1 :::; k :::; n geldt 

o:1 !32 0 0 
!32 0:2 !33 0 0 
0 !33 0:3 !34 0 

Ak = 

f3k - 1 0 
0 f3k- l O:k- 1 f3k 

0 0 f3k ak 

Als een of meer /3' s nul zijn dan valt de matrix uiteen in kleinere matrices van dezelfde 
soort. Daarom veronderstellen we zonder verlies van algemeenheid dat 13k oJ 0 (2 :::; k :::; 
n). Laten we het karakteristieke polynoom van Ak aanduiden met Pk· Ontwikkeling van 
det(Ak- >.I) naar de k-de kolom geeft 

Pk = (ak-À)Pk-l -f3kPk-2 (3:::; k:::; n), P1 = 0:1-.À, P2 = (o:2-.>.)(o:1-À)-f3~. 
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Het nulpunt van p1 scheidt de twee nulpunten van p2 zoals gemakkelijk is na te gaan. 
Zij 3 :"::: k :"::: n. Nu veronderstellen we (inductie veronderstelling): Pk-2 heeft k - 2 ver
schillende reële nulpunten, Pk-I heeft k- 1 verschillende reële nulpunten en de nulpunten 
van Pk-2 scheiden de nulpunten van Pk-I · 

Een nulpunt van Pk voldoet aan de vergelijking 

_ , _ f32Pk-2(À) 
O:k A - k ( '). 

Pk-l A 

Beschouw nu de grafiek van het rechterlid. Als voorbeeld vertonen we de grafiek van p2 fp3 

met a, b de nulpunten van p2 en p, q, r de nulpunten van p3 . 

Het is duidelijk dat de grafiek van o:4 - À bovenstaande grafiek in 4 punten snijdt. De 
corresponderende waarden van À worden gescheiden door p, q, r. De grafiek van Pk-2/Pk-I 
lijkt op bovenstaande grafiek; er zijn k - 2 van die tangens-achtige takken. Dus de 
rechte o:k - À snijdt die grafiek in k punten. De corresponderende waarden van À worden 
gescheiden door de nulpunten van Pk-J. 0 

Opmerking. Pas later vond ik soortgelijke beschouwingen in J.H. Wilkinson, The algebraic 
eigenvalue problem, Ciarendon Press, Oxford, 1965. 

Opmerking. Dit bewijs levert veel meer op na wat extra denkwerk, dat hier niet vertoond 
wordt. 
Bijvoorbeeld: Àmin :"::: min{ai,i: i= 1, 2, ... , n} en Àmax;::: max{ai,i: i= 1, 2, ... , n}. 

Schets van het bewijs uit 1973. Stelling. leder symmetrische k x k afbeelding heeft 
een diagonale matrix t.o.v. een orthonormale basis van eigenvectoren. 

Zij A een reële n x n symmetrische matrix. Met Ak, (1 :S: k :S: n) wordt de matrix 
aangeduid bestaande uit de eerste (afgebroken) k rijen en kolommen. 
De stelling is triviaal waar voor k = 1. 
Inductie veronderstelling: Stel de stelling is waar voor een k ;::: 1. 
Zij U= {:g1, ... 1fk} in Rk een orthonormale basis van eigenvectoren van Ak· Dan heeftAk 
ten opzichte van U een diagonaalmatrix. Ten opzichte van de basis { :Q1 , . . . , :Qk, :Qk+1 } in 
Rk+I met :!Lj = (:gi, O? (j = 1, 2, ... , k) en :!Lk+I = (0, ... , 0, 1? heeft de matrix Ak+I de 
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vorm 

0 
[ 

fJI 

D = ~ 

Nu kan men aantonen dat het karakteristieke polynoom Pk+I van Ak+1 gelijk is aan 

k 

Pk+I(À) = (- 1)kg(À) IJ(.>-- f.ti) , 
i=l 

k b2 
g(.>-) := (a- À+ L À~ ~~J 

1 ,_, 

Aan de grafiek van g(>.) zien we we dat Pk+I nulpunten >.1, ... Àk+I heeft die gescheiden 
worden door fJI, .. . , f.tk· 0 

Bovenstaande bewijzen leveren nog veel meer op met wat extra inspanning. vVe gaan 
daar nu niet verder op in. Bijvoorbeeld kan nu gemakkelijk o.a. het volgende worden 
aangetoond: 
Als f.ti een f-voudige eigenwaarde is van Ak dan is f.ti tenminste een (f - 1)-voudige 
eigenwaarde van Ak+l· 
De grootste eigenwaarde van An is niet kleiner dan than de grootste eigenwaarde van een 
willekeurige sub-matrix op de hoofddiagonaal. Analoge conclusies gelden voor de kleinste 
eigenwaarde. 

Jos Brands. 
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Jan, een klein tenger - groot man, met bijzondere kwaliteiten. Vooral de eenvoud maakt 
hem zo populair. 
Jan woonde met zijn gezin vele jaren tegenover ons. 
Zijn vrouw Ria had zoveel tuinfantasie terwijl Jan zich bezig hield met wiskundige pro
jecten. Ria bedacht een grote vijver in hun prachtige tuin, met gevolg dat Jan achter de 
kruiwagen werd gezet en vele kubieke meter grond verwijderd moesten worden. 
Niet veel later moest de vijver weer gedicht worden, dus nu weer evenzoveel kubieke me
ters grond weer terug in de tuin. Ik had het met Jan te doen en dacht, ik neem mijn 
kruiwagen en ga Jan maar eens helpen. Hij was blij verrast met de hulp, maar mijn 
indruk was dat ik hem daarmee uit concentratie bracht. Elke schop zand in de kruiwagen 
en de wandeling met een volle wagen vanaf de oprit naar het gat in de tuin was voor 
Jan een inspiratiebron voor een wiskundige ontwikkeling. Des al niet te min, wij hebben 
samen de tuin weer gegaliseerd en voor Ria weer inspiratie voor een nieuw idee, terwijl 
Jan daar niet altijd blij mee was. De boomrijke omgeving zorgde dat er in de herfst veel 
blad in de dakgoot terecht kwam. Jan haalde bij mij achter het huis een ladder en sloeg 
aan het werk. Keurig kwam hij deze ladder weer terug brengen op een tijdstip dat Riki, 
mijn vrouw net het eten klaar had. Met genoegen schoof Jan aan en kon smakelijk mee 
eten. Nadien een kopje koffie is natuurlijk wel lekker. Een borreltje na een drukke dag 
is wel gezellig en ontspannend. Het was altijd een genoegen om Jan bij je in huis te heb
ben. De professor heeft de eigenschap om eenvoudige mensen op een amusante mannier 
te vermaken, ja zelfs tot in de late uurtjes. In de jaren dat Jan in Beek en Donk woonde, 
zagen wij hem iedere morgen in alle vroegte op een oerdegelijke ouderwetse fiets, het bo
terhammentrommeltje op de drager richting TU/e Eindhoven trappen. Dat was voor Jan 
ook inspirerend om wetenschappelijke, ingewikkelde ontwikkelingen te bedenken. Nooit 
zou hij verstek laten gaan. Eens op een donkere vroege winterse dag, het had geregend en 
geijzeld, spiegel ja spiegel glad stapt Jan toch op de fiets, schoof van links naar rechts en 
keerde huiswaarts. Even later stapt hij weer op de fiets, nu met sloffen over zijn schoenen 
en gleed naar zijn professoren stekje. 's Avonds komt hij fier en voldaan weer thuis. Jan 
was ook super handig in huis. Je zou het bijna niet geloven, maar huiselijke klussen waren 
hem niet vreemd. Bijvoorbeeld een houten vloer leggen was voor hem een eenvoudige klus. 

Beste Jan, 
Op 17 juni ben je 65 jaar geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd. 
Je hebt je pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het is nu tijd om je studie compleet te 
maken, immers de Professor zal nooit stoppen met werken. Jij bent slim genoeg te weten 
hoe oud te worden, bijvoorbeeld, sober leven. Zo hebben wij jou altijd gekend en dat 
lange leven in gezondheid wensen wij je toe. Wellicht komt er nog een moment om in de 
koppelstraat 43 eens binnen te lopen voor een heerlijk dineetje, kopje koffie en een borrel , 
en gezellig bij te praten. De beste wensen en geniet van je vrijheid. 

Bert en Riki Brouwers. 
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????????? 

Naar men zegt is de eerste indruk vaak de beste. In het begin van de zestiger jaren kwam mij 
in de mensa van de TH het opvallende geluid van een jongeman aan een belendend tafeltje ter 
ore. Hij was veel aan het woord. Het klonk eigenwijs en tegendraads. 
Deze jongeling dook overal op. In de mensa en in de kantine. Maar ook bij "Thomas" en in 
sportfondsenbad. Als je hem wat beter leerde kennen werd duidelijk dat zijn irritante behoefte 
tot tegenspraak maar één van zijn vele eigenschappen was. Mijn aanvankelijk wrevel is gaande
weg omgeslagen in waardering. 
Wij gaan hem niet roemen om zijn gedegen vakkennis, zijn volumineuze talenknobbel, zijn weer
galoze gevoel voor humor, zijn hang voor Het Hogere, zijn liefde voor Het Lagere (whatever that 
may be), zijn kritische houding tegenover (kerk)regenten, de genadeloze(!) manier waarop hij 
farizeeërs (sommige atheïsten incluis) kon neersabelen. Nee dat gaan wij allemaal niet doen. 
Dat is zinloos want hij zal waarschijnlijk alles tegenspreken. 
Wat is deze Jan (want dat is zijn naam) nu voor iemand? Het is een interessante vogel die 
zich eenvoudigweg niet ornithologisch laat determineren. De spotvogel is slechts één van de vele 
vogels die in hem huizen. Als je hem dieper probeert te doorgronden komen andere facetten (net 
als bij een fonkelende diamant) aan het licht. Zoals genieten van lekker eten, lekker drinken en 
vooral lekker doen wat God verboden heeft. 
Ongeveer vijfentwintig jaar geleden zat Jan (net de vier kruisjes bereikt) met een vurige onver
vulde wens. Als brave Roomsche jongen was hem bekend dat je het Lieve Vrouwke van Lourdes 
alles mag vragen. En "alles" betekent ook "echt alles". Hij heeft toen voorgesteld om met mij 
een keer op bedevaart naar Lourdes te gaan. Zo gezegd zo gedaan. De kampeerspullen in de 
auto geflikkerd en samen op weg. Na een dag rijden streken we neer op een camping in de buurt 
van Bordeaux. Het was heerlijk weer en die avond hebben we ons tegoed gedaan aan Franse 
lekkernijen aangevuld met veel wijn en kaas. Het leven als God in Frankrijk was begonnen. De 
volgende ochtend werd een onvergetelijke. Het was op de Dag des Reeren en we reden over stille 
landwegen verder zuidwaarts. Omringd door louter wijnvelden. Een glooiend landschap bij een 
opkomende zon. En toen (alsof de Voorzienigheid het zo wilde) klonk ineens Bach op de radio. 
Bach tussen de wijnvelden!!! In een kleurrijke omgeving waar zelfs koning Salomon een puntje 
aan kon zuigen. En bovendien met het vooruitzicht dat in Lourdes het Lieve Vrouwe op ons 
wachtte. Uitgerekend op dat top-moment komt Bach ten tonele om ons in opperste verrukking 
te brengen. Met zo'n Teken van Boven kon de reis eigenlijk niet meer stuk. 
Vermeldenswaard is dat Jan mij tot dat moment onwetend had gehouden over zijn diepste ver
langen. Maar omdat hij natuurlijk drommels goed besefte dat de voorspraak van Maria extra 
werkt als zijn reisgenoot ging meebidden, heeft hij een en ander opgebiecht. Stille wateren heb
ben diepe gronden, luide wateren nog veel diepere. Vanzelfsprekend kreeg Jan mijn volledige 
steun. Met prachtig Gregoriaans hebben we Maria bijkans uit haar grot gezongen. 
Het werd een fantastische week en ook zonder wonder waren we al aardig content geweest. Maar 
wat geschiedde? Alreeds binnen enkele maanden werd het gebed verhoord. Het ultieme bewijs 
dat de ongelovigen onder ons ongelijk hebben. En het wonder bleek niet van voorbijgaande aard . 
Het hield aan. Ongeveer tien jaar later was de tijd rijp om Ons Lieve Vrouwke in Lourdes te 
gaan bedanken en tevens verlenging aan te vragen. Opnieuw naar Lourdes getogen. Wederom 
was de Heilige Maagd welwillend en goedertieren. Het grote wonder duurt voort tot op de dag 
van heden ... 

18 



Even stilstaan bij Jan de Graaf als leermeester 

Als oud-student en oud-afstudeerder wil ik graag even stilstaan bij wat Jan de Graaf als 
leermeester voor mij heeft betekend. Van een goed leermeester leer je altijd twee dingen 
(die ergens ook met elkaar samenhangen): vakkennis en een stuk levenswijsheid. Vak
kennis heb ik zeer zeker geleerd. Als eerstejaars maakte ik voor het eerst kennis met 
Jan bij het college Inleiding Mechanica. Ik had destijds best moeite met dat vak, maar 
leren gaat soms in fasen: naderhand heb ik zelf ook met plezier mechanica en dynamica 
gedoceerd. Die gedegenheid, de strengheid in de wiskunde, de precisie van de epsilons 
en de delta's, speelden nog veel sterker toen ik bij hem ging afstuderen . Het bespreken 
van mijn afstudeerverslag was geen sinecure: ondanks dat ik alles al uitgebreid met mijn 
begeleider had besproken, werd het bladzijde voor bladzijde en in detail doorgenomen. 
Dit brengt mij meteen op de levenswijsheid: als er één ding is wat ik bovenal van Jan heb 
geleerd, is dat je niet alleen op een gedegen manier met je vak bezig moet zijn, maar vooral 
ook op een ontspannen manier en met humor. Tijdens die bespreking van het afstudeer
verslag werden we even gestoord door iemand die Jan kwam vertellen dat de kaartenbak 
voor studenten zou worden afgeschaft en vervangen door een gecomputeriseerd systeem, 
waarop J an meteen opmerkte: 'Nu weet ik zeker dat het einde van de wereld nabij is!'. 
Inmiddels staan dankzij de inspanningen van Jan met computer en scanner alle oude 
wiskundedictaten op cd-rom en ikzelf zou zonder computer en internet mijn brood niet 
kunnen verdienen. Toch, als de pc weer eens vastloopt of erger nog, als ik iemand hoor 
zeggen dat iets moet kloppen 'omdat het zo in de computer zit', besef ik dat die uitspraak 
wel een kern van waarheid bevat. 

Marianne van Bruggen - Kerkhof 
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Brief aan Jan de Graaf 

N.G.(Dick) de Bruijn 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Wiskunde en Informatica 

email n .g . d. bruijn~tue . nl 

Hallo Jan, 

Dit stukje is een publicatie voor één lezer (men zegt wel dat zulks al boven het gemiddelde 
aantallezers van een wiskundig artikel ligt), dus eigenlijk een soort brief. 
Hoewel je in leeftijd een hele generatie achter me ligt zijn we tegenwoordig sterk met 
elkaar verbonden geraakt. We zijn oude mannen die misprijzend over de hedendaagse 
samenleving kunnen praten, met verheerlijking van het verleden, zoals blijkt uit jouw 
collectie Wiskunde-dictaten 1956-1982. 
In de eerste plaats waren wij verbonden doordat je leerling was van mijn vriend Bert 
Broer, die ik al vanaf ongeveer 1950 in Delft kende. Als aankomend theoretisch fysicus 
consumeerde jij bij ons heel wat hogerejaars-wiskundeonderwijs, en je kreeg daardoor ook 
wel wat te maken met mijn eigen onderwijs in de analyse, het gebied waarin tot ongeveer 
1970 mijn voornaamste belangstelling lag. Je interesseerde je later ook in mijn lange stuk 
over gegeneraliseerde functies en gegeneraliseerde Fourier-analyse, met toepassing op de 
Wigner-distributie. Dat stuk bood uitzicht op fysische toepassingen waarvan jij door je 
opleiding meer zou kunnen maken dan ik dat zelf kon. 
In later jaren, na mijn aftreden, hadden we vooral contact in de theeclub, 's middags 
vanaf drie uur in de wiskunde-bibliotheek. Daar hadden we allerlei discussies over oude 
waarheden en vermeende waarheden. Wat ons verbond was dat we beiden serieuze afval
ligen waren. Afvalligen van verschillende geloven, waar vroeger de duivel tussen placht 
te slapen. Ondanks onze radikale afwijzing koesterden we beiden onze kennis over, en 
onze waardering voor, de vele zaken rondom ons verleden, en dat allemaal zonder enige 
wroeging. 

In samenhang met die gesprekken lijkt het me nu aardig om in dit stukje wat van mijn 
eigen filosofische flodders ten toon te spreiden. 
Bij mij is 'filosofie' niet wat vele filosofen ermee bedoelen. Ik denk niet aan de zogenaamde 
analytische filosofie, waarin men de illusie koestert alles systematisch te kunnen funderen 
op een paar schijnbaar diepzinnige maar uiterst wazige grondbegrippen. Die worden dan 
bij voorkeur met hoofdletters geschreven, zoals 'Waarheid' , 'Zijn', 'Wezen'. 
Je moet filosofie liever zien als het nadenken over de manier waarop je altijd tegen allerlei 
zaken had aangekeken, en over de dingen die je altijd aan het doen was, waarbij je soms 
probeert los te komen van vooroordelen die vanzelfsprekendheden waren geworden. Een 
enkele keer kom je zo tot verandering van inzichten. 
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De werkelijkheid 

Laat me beginnen met de vraag naar wat 'de werkelijkheid' eigenlijk is. Een fundamentele 
beschrijving daarvan lijkt hopeloos, omdat we nooit anders geleerd hebben dan in termen 
van die werkelijkheid te denken en te spreken. Men kan beter proberen de werkelijkheid te 
zien als een model, zoals we tegenwoordig gewend zijn om voor alles en nog wat modellen, 
meestal wiskundige modellen, te hanteren. Zo'n model is een soort van idealisatie. Daar 
kunnen we veel gemakkelijker mee omgaan dan met de echte dingen die het model probeert 
voor te stellen. Als slagzin propageer ik 

De werkelijkheid is ook maar een model. 

Dat is een vrije vertaling van de zin 

Reality is just another model 

die door een onbekend gebleven graffiteur op een muur in een gebouw (Evans Hall) van 
de universiteit in Berkeley (California) werd gespoten. Dit laat overigens weer eens zien 
dat er een niveauverschil is tussen Berkeley en de Nederlandse universiteiten. 
Ons werkelijkheidsmodel is begonnen op kleine menselijke schaal, niet al te uitgebreid ten 
aanzien van ruimte en tijd, zonder hinderlijk grote snelheden. Door extrapolatie kwam 
men zo tot het directe samenstel van twee componenten: de ene de oneindige Euclidische 
driedimensionale ruimte, de andere een oneindig lange tijdas. Al onze ervaringen, ook de 
mededelingen van ervaringen van millioenen anderen in heden en verleden, bleken daarin 
te passen. Dat lukte met grote delen van de geschiedenis, geologie, scheikunde, natuur
kunde, biologie en zo meer. Dit alles gesteund door gevonden restanten , zoals geschriften, 
fossielen, mummies en wat niet al. En nog sterker door de mogelijkheid van herhaalbare 
experimenten. 
Eigenlijk is de werkelijkheid een soort lappendeken, maar er was genoeg regelmaat om de 
ontbrekende stukken erbij te denken. Was er ergens een gat in het verleden, dan kon men 
zich verschillende vullingen van dat gat voorstellen, maar in elk geval stond het voor ons 
vast dat er maar één vulling de echte was geweest. Dus eenduidigheid van de werkelijk
heid, en nooit zoiets als die kat van Schrödinger. 
We merken niet altijd dat we onze waarnemingen plegen te manipuleren op plaatsen waar 
ons model niet voldoet. Zo zullen we de dingen die we in onze dromen hebben gezien 
niet tot de werkelijkheid rekenen. De dromen als zodanig zijn wel werkelijkheid, maar de 
informatie die ze schijnen te verschaffen erkennen we niet als informatie over de werke
lijkheid. Slim. 
Althans op menselijke schaal voldoet ons werkelijkheidsmodel wonderbaarlijk goed. We 
weten wel dat er allerlei moeilijkheden zijn aan de randen van het model, lang geleden, ver 
weg, heel groot, of juist heel klein. Volgens de fysica van de twintigste eeuw (relativiteits
theorie, quantenmechanica) was het oude model daar een paar scheurtjes gaan vertonen, 
maar die hebben tot nu toe nauwelijks gevolgen gehad voor wetenschap en techniek, en 
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helemaal geen voor ons dagelijks leven. 
Ons werkelijkheidsmodel is eigenlijk nooit af. Het staat permanent in de steigers. Het is 
in beweging, steeds veranderend, en in tegenstelling tot wat we zien in onze maatschappij 
zijn deze veranderingen bijna altijd verbeteringen. En het is aldoor de vraag of de oplos
singen die we bedenken aan de randen van het model wel blijvertjes zullen zijn. 
Soms is een verandering van het model een kwestie van verschuiving van metataal naar 
taal. De oude Grieken hadden moeite met het begrip 'snelheid'. Nu is die pijl hier, en 
even later is hij weer daar. Ze kwamen er niet toe om de snelheid of de versnelling van een 
pijl eenzelfde status te geven als de massa ervan. Beweging was niet iets uit het model 
zelf, maar had betrekking op onze beschouwingen over het model. 

Mensen die in bovennatuurlijke dingen geloven hanteren naast de werkelijkheid nog een 
tweede structuur, een soort droomwereld. Soms denkt men daarbij dat vanuit de droom
wereld wèl de gewone werkelijkheid kan worden waargenomen, maar dat het omgekeerde 
uiterst zelden voorkomt. Daarbij zouden krachten uit de droomwereld kunnen ingrijpen 
in onze werkelijkheid, en daarmee uitzonderingen leveren op de daarin algemeen gecon
stateerde wetmatigheden. 

Ondanks tekortkomingen is ons werkelijkheidsmodel een fenomenaal succes. Het levert al
lerlei bijzonder betrouwbare toekomstvoorspellingen op. Vaak komen ze met waanzinnige 
precisie uit. Het is dan ook geen wonder dat de moderne mens zelfs zijn leven toever
trouwt aan de voorspellingen die het werkelijkheidsmodel oplevert. In de bovennatuurlijke 
modellen is er niets wat daarmee te vergelijken valt. 

Bestrijders van ons wetenschappelijke wereldbeeld zeggen vaak dat er meer dingen tussen 
hemel en aarde zijn dan de wetenschappers weten. Maar daar is niets bovennatuurlijks 
aan. Ons werkelijkheidsmodel is niet afgesloten aan de grenzen van de hedendaagse kennis 
ervan. Die kennis is in de loop der eeuwen heel wat gegroeid, en er is geen reden om te 
beweren dat juist nu aan die groei een eind zou zijn gekomen. 
Wetenschappers hebben geleerd te leven in bescheidenheid en onzekerheid. Al werkende 
zijn ze erin gaan berusten dat ze op allerlei fundamentele vragen geen antwoord weten, en 
dat er nog veel fundamentelere vragen zouden kunnen zijn die ze zelfs niet zouden kunnen 
formuleren. 

Wiskunde en werkelijkheid 

De kennis over het werkelijkheidsmodel heeft heel sterk geprofiteerd van kennis van de 
wiskunde, en het omgekeerde is ook het geval. Wiskunde heeft daarmee een centrale posi
tie gekregen. In dit verband herinner ik me de slagzin die ik lanceerde in mijn intreerede 
in Delft in 1946: 

Wiskunde is de ruggengraat van onze cultuur, 

die een dag later in een vette kop over twee kolom in de krant kwam. Dat leidde er twee 
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bouwkundestudenten toe mij in de lokale cursor scherp aan te vallen. Ze vonden het maar 
arrogant. In mijn antwoord wees ik erop dat er voor andere delen van de cultuur nog zo
veel voortreffelijke lichaamsdelen ter beschikking stonden, zoals de hersenen en het hart 
(in die tijd was het ongebruikelijk ook de voortplantingsorganen te noemen). Desondanks 
is de ruggengraat een onmisbaar onderdeel. Zoals eens werd toegeschreven aan een opstel 
van een schooljongen: "aan de ene kant zit ons hoofd, en op de andere kant zitten we 
zelf". Die twee functies van de ruggengraat lijken daarmee op de extreem zuivere en de 
extreem toegepaste wiskunde. 
Heel vaak wordt bij de studie van het werkelijkheidsmodel met succes wiskunde toegepast. 
Bekend is de uitspraak van E.P. Wignerover het onverdiende succes van de wiskunde bij 
de beschrijving van de werkelijkheid. Eigenlijk wel een beetje gek. Het lijkt wel of zoiets 
abstracts als de wiskunde wordt voorgesteld als deelnemer aan een competitiespelletje 
en daarbij iets binnenhaalt dat niet 'verdiend' is. Maar ook op een andere manier ga ik 
tegen de uitspraak van \Nigner in protest. Naar mijn mening is het succes geen bijzondere 
eigenschap van de wiskunde, maar een wonderbaarlijke eigenschap van de werkelijheid. 
Die eigenschap is dat zoveel van de werkelijkheid perfect wordt beschreven door iets dat 
in die werkelijkheid gerepresenteerd kan worden. Ik bedoel dat de wiskunde niet alleen uit 
onze menselijke cultuur is voortgekomen, maar dat die wiskunde op een meer objectieve 
manier in de werkelijkheid een plaats heeft. Daarop zal ik nog nader ingaan. 

Terzijde wil ik hier even een aanvulling geven op de uitspraak van Wignerover het on
verdiende succes van de wiskunde bij de beschrijving van de werkelijkheid. Wat ons als 
wiskundigen eigenlijk nog méér zou moeten verwonderen is dat zulk succes zo vaak al 
is bereikt met onvolledige stukken wiskunde, of zelfs met geheel of gedeeltelijk foutieve 
stukken. Dat lijkt een leuk voordeel, maar het nadeel is dat het niet ten goede komt aan 
het respect dat buitenstaanders zouden moeten hebben voor wiskundige precisie. 

Scheppen en controleren 

Laat me beginnen bij Aristoteles. Die merkte al op dat het scheppen van wiskunde heel 
wat anders is dan het uiteindelijk vaststellen van de correctheid. Het ontdekken van 
wiskundige resultaten en het vinden van bewijzen zijn menselijke vaardigheden die niet 
afdoende door welomlijnde voorschriften kunnen worden beheerst. Maar ten aanzien van 
de controle of aangeboden bewijzen correct zijn zulke voorschriften er wèl. 
Niettemin had het tot de tweede helft van de twintigste eeuw geduurd totdat er water
dichte verificatiesystemen zouden komen. Tegenwoordig zeggen we dat dit verificatiewerk 
algorithmisch kan worden gemaakt, maar een eeuw geleden sprak men liever over mecha
nisch. Even moet ik hierbij nog melden dat het niet alleen gaat over de correctheid van 
bewijzen voor afzonderlijke stellingen, maar ook over voorschriften waaraan axioma's en 
definities moeten voldoen, en voorschriften over de samenhang van alle wiskundig mate
riaal. In de wereld van AUTOMATH bleek dit allemaal veel eenvoudiger te zijn dan men 
altijd had gevreesd. 
Om misverstanden te voorkomen moet ik nog even opmerken dat gedeeltelijke verificatie, 
soms speculatief, ook al tijdens de scheppingsfase optreedt. Het simpele algebraïsche of 
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numerieke gereken waarmee soms een resultaat wordt bereikt is tegelijk een stukje verifi
catie. 
Het wiskundige scheppingsproces, zowel voor het vinden van structuren als voor het in 
elkaar draaien van bewijzen, laat zich leuk vergelijken met het oplossen van een legpuzzle. 
We hebben dan een flinke voorraad stukjes op tafelliggen en we proberen ze tot een grote 
rechthoekige plaat te leggen. Als we al een aantal stukjes geplaatst hebben kunnen we, 
ergens op de rand van wat we hebben bereikt, proberen om op tafel een stukje te vinden 
dat daar past, maar ook kunnen we een willekeurig stukje van tafel nemen en kijken of 
we dat kwijt kunnen in onze plaat in opbouw. Als dat niet lukt kunnen we wel vaak 
stelletjes van stukjes vinden die nog niet aan onze plaat passen maar wel aan elkaar. Zo 
kunnen we hele eilanden opbouwen waarvan we pas later te zien krijgen hoe ze in het 
grote geheel moeten passen. Als tenminste de puzzle ons niet voor de gek houdt geldt 
het volgende: wanneer stukje A past aan stukje B, dan is er in de voorraad geen stukje 
C dat op dezelfde manier als B aan stukje A past. Dit maakt dan dat we er zeker van 
kunnen zijn dat wat we eenmaal gelegd hebben definitief goed is. 
Het wiskundige scheppingsbedrijf lijkt hierop. Vaak is het te vergelijken met een lastiger 
situatie waarbij er op tafel ook veel stukjes liggen die helemaal niet bij de plaat horen, 
maar waarmee toch wel eilanden zijn te maken. Later blijkt dan dat we die niet kunnen 
gebruiken. Iedere wiskundige kent die situaties. In vele gevallen kan de wiskundige uit 
die eilanden een heel andere plaat maken dan waarnaar gezocht werd. Dat is het bekende 
geval dat er bij een wiskundig eiland een probleem moet worden gezocht waarvoor dat 
eiland de oplossing is. 
Om weer terug te komen bij Aristoteles merk ik op dat het creatieve deel van het werk het 
zoeken van stukjes is, terwijl het algorithmische deel bestaat uit het constateren dat alles 
echt past. Bij het zoeken vormen we een vaag idee hoe het gezochte stukje er ongeveer 
uit zou moeten zien. Wie beter in staat is zich daarvan karakteristieken voor de geest te 
halen is een betere legpuzzelaar. 

De wiskundige hemel van Plato 

Maar wat zijn de objecten waar de wiskundige taal het over heeft? Plato wist, ook buiten 
de wiskunde, dat de taal, althans die van intellectuelen, zich bediende van abstracties 
waarover gesproken kon worden op eenzelfde manier als waarover men over gewone echte 
objecten spreekt. Daardoor drong de vraag zich op of het op de een of andere manier 
ook geen echte objecten zouden zijn. Ook wist Plato natuurlijk dat over eenzelfde idee 
op verschillende wijzen in de taal werd gesproken en dat toch telkens eigenlijk hetzelfde 
bedoeld werd. Soms gaf dat meningsverschillen. Misschien was dat een van de aanlei
dingen voor Plato om te denken aan een wereld van abstracties waarin die ideeën een 
plaats kregen. In het bijzonder is toen al de behoefte opgekomen een eigen wereldje te 
hebben voor de wiskundige objecten. Laten we we maar even als voorbeeld denken aan 
natuurlijke getallen zoals 3, 7, 12. 
Toen men later (pas omstreeks 1900) ertoe overging de behandeling van natuurlijke ge
tallen vast te leggen door een stel axioma's werden daarmee een paar poten onder het 
wereldje van Plato doorgezaagd. Deze overgang van Plato naar axiomatiek werd nog eens 
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uitgedrukt door de slogan van Witgenstein: "Don't ask for the meaning, ask for the use" . 
Toch bleef de discussie over het bestaan van de wiskundige objecten nog aan de gang. 
Laat me wat twijfels hebben over het bestaan van wiskundige objecten. 

1. Eerst vraag ik me af wat men eigenlijk onder "bestaan" verstaat. Gewoonlijk be
tekent dat woord zoiets als aanwezigheid in de werkelijkheid, dus zoiets als het bestaan 
van de stad Amsterdam. Maar geen enkele wiskundige bedoelt dat het getal 3 in die zin 
bestaat, en niemand zou dat ook maar willen. Heel iets anders is het bestaan van taal
uitdrukkingen, woorden of symbolen, waarmee men over het getal 3 spreekt. Als ik met 
een spuitbus op een muur de zin '3 is geen priemgetal' aanbreng, dan is dat spuitsel deel 
van de werkelijkheid geworden, en dus iets bestaands. Maar ook dat is voor wiskundigen 
niet het bestaan van het Platonische getal 3. 

2. Als wiskundigen waarde hechten aan het bestaan van hun objecten dan is een van 
de redenen dat ze nu eenmaal voelen dat ze het over echte dingen hebben. Dat lijkt op 
een godsbewijs van de vorm 'als zoveel mensen geloven dat er een god bestaat, dan moet 
het wel zo zijn, anders zouden ze het niet hebben kunnen bedenken' . Maar bij wiskundi
gen is er ook nog sprake van schijnheiligheid. Ze kunnen soms heel lang praten over een 
wiskundige situatie waarbij ze hopen uit te komen op een tegenstrijdigheid. Ze praten 
dus lang over objecten alsof ze bestaan in de hoop dat ze niet zouden bestaan. 

3. Het gevoel dat wiskundigen hebben over objecten is misschien geworteld in een ou
derwetse traditie. Men beschouwt het spreken over dingen als 'formules', 'stellingen', 
'definities' , 'bewijzen' als metataal. Het zijn ook wel weer abstracties, maar er wordt in 
de hemel van Plato geen plaats voor ze ingeruimd. Daar zou dan maar weer een andere 
hemel voor moeten komen. Griezelig wordt het zelfs bij de leer van de categorieën, die 
van hemel naar hemel heen en weer geschoven worden. 

4. Nergens in de wiskunde wordt het al dan niet bestaan van de wereld van Plato gebruikt. 
Voor ons bedrijf is het wiskundige Platonisme irrelevant. 

5. Over uitspraken waaraan geen betekenis kan worden gehecht kan men ook niet zeggen 
of ze waar dan wel onwaar zin. Het wiskundig Platonisme is naar mijn smaak dus niet 
waar of onwaar, maar behalve irrelevant is het wèl erg gevaarlijk. Waarom gevaarlijk? 
Wel, het wiskundige Platonisme kan wiskundigen (zelfs heel goede) verleiden om het niet 
zo nauw te nemen met de precisie van de definitie van de wiskundige objecten. Men 
denkt dan: ach, als onze beschrijving niet helemaal precies blijkt te zijn dan kunnen we 
altijd weer naar de objecten zelf gaan en kijken hoe het zit. Zo doen we ook altijd met 
de objecten uit het dagelijks leven. Die zijn zelden met definitieve precisie gedefiniëerd. 
Als er in de krant zou staan dat het aantal inwoners van Shanghai een veelvoud is van 
het priemgetal 87 dan kan men zich afvragen wat Shanghai eigenlijk precies is, wat het 
woord ' inwoner' betekent (een controleur zou in elk huis ook het aantal tandenborstels 
tellen). Een slimme lezer zou opmerken dat bij elk van de gekozen definities het aantal 
nogal sterk afhangt van de tijd (fluctuaties misschien wel meer dan 87 per seconde). Mis
schien moesten de begrippen "Shanghai" en "inwoner" wel zo worden opgevat dat er geen 
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enkele mogelijkheid is om, op welk moment ook, het inwonertal vast te stellen met een 
fout kleiner dan 1000. Een doodenkele krantenlezer zou pruttelen dat 87 geen priemgetal 
is en dat daarom de krantenzin toch al geen betekenis had. 
Met een dergelijk geklungel zouden we bij wiskundige objecten liever niet te maken heb
ben. 

6. Dat gevoel voor het ècht bestaan van wiskundige objecten in het wereldje van Plato 
heeft weinig gemeen met geloof in bovennatuurlijke zaken. Niemand zal ooit gebeden tot 
het getal 3 richten. En als we ergens een rekenfout maken, dan zullen de getallen in de 
Plato-hemel ons niet terechtwijzen of straffen. Er is geen enkel verkeer tussen die hemel 
en onze werkelijkheid. Behalve dat we af en toe nieuwe wiskundige objecten bedenken en 
die er in de hemel van Plato bijplaatsen. 
Kortom, een warnet van illusies. 

7. Nogal verwarrend is het dat, althans in de talen waar ik iets van afweet, eenzelfde 
woord 'bestaan' wordt gebruikt voor twee verschillende begrippen. Het ene is dat van 
Plato, het andere is het wiskundige existentiebegrip waarmee zo velen toch al moeite heb
ben, het begrip dat men poogt te beschrijven met een ondersteboven gezette hoofdletter 
E. Misschien is dat een van de redenen waarom zo velen moeite hebben met die wiskun
dige existentie. Didactisch een vervelende situatie. 

8. Een jaar of tien geleden sprak ik in een trein met H.B.G. Casimir (1909-2000) over het 
wiskundig Platonisme, waarbij hij tot mijn stomme verbazing zei dat hij het onmisbaar 
vond, omdat hij anders geen fysica kon doen. Fysici gebruiken allerlei wiskundige objec
ten, en dat zou volgens hem niet kunnen wanneer die niet bestonden. Later merkte ik 
dat (omstreeks 1980) zowel Quine als Putnam er ook zo over hadden gedacht, en het een 
argument vóór het Platonisme vonden. Ik vind dat grote onzin. De practijk van de fysica 
gebruikt spreekwijzen en rekenwijzen die net doen alsOf die wiskundige objecten bestaan. 
Nergens in de fysica wordt getest of zulks inderdaad het geval is. Als men zich in de fysi
ca zou hebben aangewend om over getallen te spreken alsof het kleine kinderen zijn, zou 
alles nèt zo werken. Wie anders gewend is, zou direct opmerken dat getallen natuurlijk 
geen kleine kinderen zijn (het zijn immers vlinders!) maar dat fysici nu eenmaal altijd in 
termen van kleine kinderen praten. 

Als je het mij vraagt gaat de hele kwestie over het omgaan met abstracties. Plato propa
geerde het gebruik van abstracties. Heel mooi dus, maar hij dorst het toch niet helemaal, 
en verzon er concretisaties voor. 
Soms is het onduidelijk of wiskundigen wel weten aan welke objecten ze denken te refere
ren. Twee wiskundigen kunnen spreken over een probleem met reële getallen en helemaal 
niet merken dat ze het over verschillende objecten hebben. De ene heeft ze ingevoerd 
gehad als sneden van Dedekind, de andere als equivalentieklassen van Cauchy-rijen . Ze 
refereren nooit aan die definities, maar hoogstens aan een paar fundamentele eigenschap
pen die voor beide systemen precies hetzelfde klinken. Wellicht komt er nog een derde 
vakgenoot bij die de reële getallen axiomatisch had ingevoerd. De axioma's waren mis
schien precies dezelfde als de fundamentele eigenschappen waar de twee anderen mee 
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werkten. 

Wiskunde is taal en niets anders dan taal 

Mijn beschouwingen over het Platonisme leiden tot de opvatting dat wiskunde niets an
ders is dan een soort taal. Onze cultuur heeft zich aangewend die taal te gieten in een 
vorm waarin het klinkt alsof we óver iets praten. Dat hangt samen met het feit dat de 
menselijke volkstalen voor zover ik weet geen grammaticaal verschil maken tussen uit
spraken die waar, gelogen, spottend, of alleen maar verzonnen zijn. Dat zou toch best 
hebben gekund, want er wordt ook grammaticaal verschil gemaakt tussen uitspraken over 
het verleden, het heden en de toekomst. 
Bij zo'n taal als wiskunde hebben we te maken met taalregels (grammatica), met teksten, 
met metataal (taal waarin men over taalregels en teksten spreekt), en met allerlei activi
teiten die men ontplooit om tot goede teksten te komen. De taalregels voor de wiskunde 
zijn strenger dan die voor de volkstalen. Dat moet wel, want de de wiskundige taal heeft 
het (of schijnt het te hebben) over objecten die helemaal niet bestaan. Alles wat we erover 
zeggen komt alleen voort uit de taal zèlf, en daarom moet we heel precies zijn. 
Ook in ander opzicht hebben de wiskundige taalregels aspecten die we bij de volkstalen 
niet aantreffen. Goede regels voor wiskundige taal garanderen niet alleen de grammaticale 
correctheid van teksten, maar ook de wiskundige correctheid, de correctheid van logica 
en onderlinge samenhang. 
De wiskundige objecten bestaan niet in de werkelijkheid, maar de teksten waarin over zul
ke objecten gesproken wordt bestaan wèl. En taalregels voor de wiskunde bestaan ook. 
En er bestaan machines die de correctheid van zulke teksten kunnen vaststellen, wat wil 
zeggen dat ze nagaan of teksten, en de samenhang van teksten, wel gevormd zijn volgens 
de taalregels. Overigens, als zulke machines niet zouden bestaan, en dat was vroeger het 
geval, dan was er altijd nog de mogelijkheid dat ze gemaakt zouden kunnen worden. Dat is 
toch wat anders dan bij de mathematische objecten, die bestaan niet in de werkelijkheid, 
en ze zouden er ook niet in kunnen bestaan. 

Wiskunde als deel van de werkelijkheid 

Nu kom ik terug op de uitspraak van Wigner over de rol van de wiskunde. Voor mij 
gaat het niet in de eerste plaats om de wonderlijke kracht van de wiskunde, maar om een 
wonderlijke eigenschap van de werkelijkheid. Die eigenschap is dat de werkelijkheid de 
mogelijkheid biedt van wiskundige teksten en apparaten die in staat zijn om belangrijke 
aspecten van die werkelijkheid te beheersen. 
Het wonder is voor mij dat de wiskunde bestaat, en ook, voordat ze bestond, had kunnen 
bestaan. Het wonder is dat de werkelijkheid erin kan slagen zichzelf een beetje te begrijpen, 
en zelfs te manipuleren. Of de werkelijkheid, in de termen van Wigner, dat heeft verdiend 
lijkt me een zinloze discussie. 
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Terug naar Jan de Graaf 

Beste Jan, 

Dit liber amicorum moet er een bewijs van zijn hoe iedereen in de faculteit je gewaardeerd 
heeft als wiskundige, als onderzoeker, als leermeester en als mens. 
Laat me je het allerbeste wensen voor je toekomst als emeritus. Dat zou best nog wel 
eens een lang en belangrijk deel van je leven kunnen zijn. Ik ben het zelf nu al 23 jaar. 
Dat is langer dan de tijd die er verliep tussen mijn eerste aantreden als schoolkind en mijn 
eerste aantreden als hoogleraar. En wat er al niet gebeurd was in die tijd (1924-1946)! De 
bloei van Nederland na de eerste wereldoorlog, de ellendige economische depressie die tien 
jaar duurde en die ik als tiener zo bewust onderging, de verschrikkingen van de tweede 
wereldoorlog, het begin van de wederopbouw. Wie weet wat de komende 23 jaar voor jou 
nog in petto zullen hebben. 

Met de beste wensen, 

Dick 
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lloporoil Jan, 

H 3Hal0 s ac c 1992 ro.n:a. IloMHlO, 'l:TO Bbl rosopvum: no-pyccKH HaMHoro JIY'l:IIIe, 

~eM H. 

llyMaH 0 HaiiieH nepBOH BCTpeqe, .li BCTIOM:HHalO, 'l:TO y HaC TOr.n;a 6hiJIO MHOrO 

a.n;M:HH:HCTpaT:HBHblX npo6JieM. Û'leHh npH.HTHO, 'l:TO B TO Tpy.D;HOe BpeM.H Bbl llO.LJ;

.n;epîKaJI:H MeH.H B Zeist. 

Û Haiii:HX CJie.LJ;ylOIIJ::HX BCTpeqax y MeH.H OCTaJI:HCb CaMbie JIY'l:III:He BOCllOM:HHaH:HH. 

MHe s cer.n;a 6biJIO O'l:eHh np:HHTHO CJihiiiiaTb saum 3aMe'l:aH:HH (B03MOiKHO, 3a u c 

KJilO'l:eHHeM sarnero paccKa3a Ha npomaJihHOH seqepHHKe Tom). 

Ha.n;eiDch, 'l:TO H ycJihiiiiY MHoro .n;pyrHx samux 3aMe'l:aHui1 B 6y.n;ymeM. 

Arjeh Cohen 
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Rilhert Hotel en Wervelstraat 

L 'imagination se lassera plutot de concevoir que la nature de fournir. 
Blaise Pascal 

Aftelbaar oneindig 

Enkele jaren geleden bracht Prof. De Graaf het Hilbert Hotel naar voren bij een bespre
king die ik bijwoonde als begeleider van het afstudeeronderzoek van de wiskundestudent 
Chun Chau. Diens onderzoek naar kengetallen voor vlakke wervelroosters mondde uit in 
alternerende reeksen met divergente somlimieten voor hun positieve en negatieve termen 
afzonderlijk. In zulke reeksen kan herschikken of groeperen van de termen doorwerken 
tot in de somlimiet. Daarvan geeft het leerboek van Adams (6e druk, p. 500) een voor
beeld waarin de somlimiet zelfs convergeert naar een willekeurige vooraf gekozen waarde. 
Onthutsend als je geleerd had juist deze somreeks te gebruiken om bindingsenergien in 
ionenkristallen te herleiden tot de dimensieloze constante van Madelung. En des te meer 
als de potentiaalfunctie asymptotisch niet naar nul nadert, maar logaritmisch divergeert 
zoals bij de wervelroosters in Chau 's afstudeerwerk. 
Ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van de TU/e bezorgde Prof. De Graaf een CD
ROM met wiskundedictaten uit 1956-82, onder het stichtende motto: .. tantus labor non 
sit cassus... . In het Dictaat voor Wiskunde 10 van 1974 vond ik de stelling van Leib
niz voor convergentie van alternerende reeksen afgeleid uit de grondeigenschap voor rele 
getallen. Dat resultaat kende ik uit mijn Delftse analyseboek als bondige volzin: een 
alternerende reeks waarvan de termen in absolute waarde monotoon tot nul naderen is 
convergent. Hoe kom je vanuit voorwaardelijke convergentie van alternerende somreeksen 
terecht bij aftelmethodes voor Hilbert's Hotel met oneindig veel kamers? 
Volgens Hilbert's denkoefening heeft een volgeboekt hotel met oneindig veel kamers altijd 
nog plaats voor oneindig veel nieuwe gasten. Voor één nieuwe gast maakt de receptioniste 
kamer 1 vrij door alle gasten over te boeken naar het opvolgende kamernummer. Voor 
een Hilbert bus met oneindig veel nieuwe gasten maakt zij alle oneven kamernummers 
vrij door alle gasten over te boeken naar het dubbele kamernummer. En zelfs op een 
Hilbert festival waar oneindig veel Hilbert bussen arriveren krijgt iedereen onderdak door 
plaatsing volgens priemgetallen als volgt . Op de vrije oneven kamernummers plaatst de 
receptioniste oneindig veel gasten uit bus 1 in de kamers 3, 32 , 33 , 34, · · · . De gasten 
uit bus 2 komen in de kamers 5, 52 , 53 , 54 , • · · , enzovoort volgens machtreeksen van op
volgende priemgetallen. Daarvoor bestaat geen bovengrens, dus krijgen alle aangekomen 
festivalgangers een kamer. Dubbele of meervoudige boekingen op dezelfde kamer zijn uit
gesloten want voor elk kamernummer is de ontbinding in priemfactoren uniek. Bovendien 
is het hotel nu niet meer volgeboekt, want kamer 1 blijft onbezet, daarna kamer 3 x 5 = 15, 
en verder oneindig veel kamernummers die ontbinden tot ongelijke priemfactoren. 
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Fig. la. Hilbenpaden door alterne
rende wervelrij, zigzagstraa.t en 
symmetrische wervelstraat geven 
convergente potentiaalreeksen. 

Fig. Ib. Langs dit Hilbenpad 
voor vierkante roosters daalt de 
potentiaalreeks niet monotoon: 
de basiseenheids is vet gedrukt. 

Fig. 1 c. Ook met dit Hilbenpad 
voor kubische roosters voldoet 
de potentiaalreeks aan niet aan 
Leibnîz' convergenûekenmerk. 

In de rij van Fig.l a heeft elke wervel twee buren op afstanden Jd, 2d, 3d, ... . met alternerende potentialen 
ln(Jd), -Jn(2d), ln(3d), .. .... Met <t>~ als potentiaalsom kunnen we de roosterconstante van Madelung a= 
<1>~-ln(Jd) berekenen via het product van Wallis volgens: 

<P~ -ln(ld) In ( ld) - 21n ( 2d) + 21n ( 3d) - 2 In ( 4d) + ...... . (la) 

a (
lx3 3x5 5x7 7x9 J 

In ~-~·W·W· .......... .. In(~) (lb) 

Deze somreeks is convergent omdat opvolgende termen lln(1/ 2)1, lln(3/ 2)1, lln('/4)1, ..... monotoon tot nul 
naderen. Bij complementaire afstanden ad en (2-a)d tussen naaste buren geeft deze sonunering overeen
komstig: 

a = ln((2- aX2+a) . (4- a)(4+al . (6- a)(6+a) · ........... ) = ln (sin(mr I 2)J (2) 
2x2 4x4 6x6 alf 1 2 

Voor ideale vloeistoffen benut de stromingleer complexe plaatscoördinaten 
z=x+iy en eeo logaritmische functie ln(z) voor potentiaal en stroomfunctie 
rondom lijnwervels in een plat vlak. Daarmee krijgen periodieke 
wervelstraten als in Fig. I een complexe potentiaal Ç in de vorm: 

ç = In(~) (3) 
sin(z- p) 

De teller plaatst langs de x-as een rij identieke wervels op gelijke afstand. De 
noemer keert hun draaizin om en verschuift de hele rij over het complexe 
getal p. Pig. 2a,b,c toont hun stroomlijnen in eenheidscellen voor de 
alternerende wervelrij în Fîg. la, en de verschoven en symmetrische wervel
Straten in Fig. lb,c. 

Bij de algemene wervelstraat hierboven geeft onze roostersom voor de 
Madelungconstante: 

a = lnlsin(p) I 
p 

(4) 

met a=ln(2ht) als laagste waarde voor p=±lti2 in de benedenhoeken van Fig. 
3. Midden daanussen op de plaats van de vaste wervel zit volgens het 
niveaulijnenpatroon een zadelpunt Blijkbaardient de wervelrij in Fig. la als 
artractor voor elke wervel straat. 
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Als aansprekend voorbeeld van paradoxale waarheid scoort het Hilbert Hotel met meer 
dan twintigduizend zoektreffers hoog op het Internet. Wel nog ruim achter de zoekscore 
van het eerdere duiveltje van Maxwell dat snelle gasmoleculen verzamelt om de kansre
kening op zijn kop te zetten. De later gekomen kat van Schrödinger die leven en dood 
verstrengelt via de quanturntheorie behaalt een tussenliggende internetscore. Natuurwe
tenschappelijk brengt het Hilbert Hotel ons bij identieke bouwstenen voor structuren die 
zich in de thermodynamische limiet oneindig uitbreiden. Met als ééndimensionaal en dus 
aftelbaar voorbeeld de onvertakte ketens van organische moleculen uit de polymeerchemie. 
Of het stromingspatroon van de rechte wervelrij met alternerende draaizin getekend in 
Fig. la. Voor vierkante en kubische roosters construeerde Rilhert continue en onvertakte 
paden die alle cellen verbinden. Fig. 1 b toont daarvan een vlakke versie die door twee 
spiegelingen ontstaat uit de vet gedrukte basiseenheid. In de ruimtelijke versie vullen drie 
overeenkomstige spiegelingen de acht octanten in Fig. lc symmetrisch met twee aparte 
paden onder en boven het middenvlak. Die verenigen zich tot Rilhertpad door n helft 
over een kwartslag te draaien in een zijvlak. Zo past ook de thermodynamische limiet 
van wervelroosters en ionenkristallen steeds in Rilhert's hotel met aftelbaar oneindig veel 
kamers. Maar met afstand als maat voor potentiaal kunnen somreeksen langs kronkelen
de Rilhertpaden als in Fig. lb,c niet voldoen aan de eis van monotone daling volgens 
Leibniz. Dat brengt ons terug bij Chun Chau's afstudeerverslag waarin bindingsenergien 
in vlakke wervelroosters berekend worden via contourintegraties in het complexe vlak. 

Wervelstraat 

Als opmaat vanuit onvertakte ketens naar vlakke roosters kan je door verschuiving dubbe
le ketens vormen met schakels die stuksgewijs evenwijdig lopen. De dubbele spiraalvorm 
van het DNA-molecuul is daarvan een biochemisch voorbeeld. Ook de stromingsleer kent 
dubbele ketens als wervelstraten van Von Karman die je hoort als het zwiepen van een 
zweep en het "zingen" van antennedraden in stormwind. Voor zulke wervelstraten blijkt 
sommering langs Rilhertpaden als in Fig. la te convergeren naar een glad en schaalvrij 
energieoppervlak zonder singuliere punten. 
De wervelrijen in Fig. la strekken zich naar beide zijden oneindig ver uit en alterneren 
langs de getekende paden. In de rechte rij ligt elke wervel volkomen symmetrisch tussen 
twee identieke deelrijen. Samen vormen die een potentiaalreeks 2ln(!), 2ln(~), 2ln(~), 
... met termen die wel monotoon tot nul naderen maar niet alterneren. Maar de nauw 
verwante reeks In(!), ln(~), In(~) , In(~), ... voldoet wel aan beide convergentievoorwaar
den van Leibniz. Door overhevelen van een term ln(ld) bereikt Verg.l een convergente en 
schaalvrije potentiaalsom voor de rechte wervelreeks, uitgedrukt in het klassieke product 
van Wallis. De overeenkomstige rij met alternerend geladen ionen geeft als schaalvrije 
potentiaalsom <P00 • d = 2(1 - ~ + ~ - 1 + · · ·) = 2ln(2) volgens de Taylorreeks voor 
ln(l +x) . 
Binnen eenheidscellen met breedte 2 mag de positieve (of negatieve) wervelreeks horizon
taal verschuiven zonder gevolgen voor de convergentie in de rechte rij. Want de reeks 
ln(l - a/2), ln(l + a/2), ln(l - a/4), ln(l + a/4), .. . blijft voor 0 < a < 2 voldoen 
aan Leibniz' voorwaarden. Voor de potentiaalsom vinden we de verrassend eenvoudige 
uitdrukking in Verg. 2, die voor a = 1 inderdaad samenvalt met Verg. lb voor de symme-
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trische rij. Bovendien toont de limiet a___, 0 dat samenvallende wervels en antiwervels de 
potentiaalsom in Verg. 2 laat uitkomen op nul wegens de standaardlimiet sin(x)jx ___, 1 
voor x ___, 0. 
Nu nog de uitbreiding in verticale richting voor wervelstraten. Verg.3 drukt hun com
plexe potentiaal ( uit in het plaatsverschil p = ~(a+ ib)1r tussen wervels en antiwervels. 
Daaruit volgen de stroompatronen van Fig. 2a,b,c voor bijbehorende basiseenheden in 
Fig. la. Ten opzichte van Verg.2 verschilt de algemene potentiaalsom Verg.4 alleen door 
modulusstrepen die ook voor complexe p een reële uitkomst waarborgen. 
Aldus inspireerde een losse opmerking gemaakt bij een werkbespreking dit reisverslag door 
de tovertuin der wiskunde. Dank U, Prof. De Graaf voor uw Socratische rol daarin. Een 
rol waarin ook David Hilbert voorging met zijn beroemde 23 problemen. Onderwijs kent 
geen betere rol dan juist die. 

G.C. Dijkhuis, 
Terneuzen, 20 juni 2007. 
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Bij het afscheid van Jan de Graaf 

"bij Technische Natuurkunde vraagt men zich af of Jan de Graaf een goede veranderaar is" 

Jan de Graaf is een aimabel mens. Hij houdt van het dispuut, hij is scherpzinnig, hij 
zit vol humor. Is soms een beetje cynisch, maar altijd met reden. Dit keer was Jan boos, 
nee dat is te zwak, Jan was ziedend. En terecht! Het was begin 2005 en de natuurkundi
gen waren weer eens druk met veranderen. Dat is de tijdgeest! Veranderen moet. Zonder 
verandering blijf je nergens, want zo is de gedachte, verandering is synoniem met voor
uitgang. Weg met de stroperigheid. Nieuw elan, gedragen door capabele veranderaars. 
Jan sloeg terug met een vileine reactie. Even geen humor, gewoon woede en natuurlijk de 
wat ouderwetse schrijfwijze van "physica". Hij was dan misschien geen goede veranderaar, 
schrijft hij, maar dan in ieder geval toch een "veelveranderaar", daartoe gedwongen door 
de voortdurend nieuwe ideen van de natuurkundigen. Vermoedelijk betekent "goed" in 
dit verband volgens Jan dat je doorgaat "jeugdig intellect te verkwanselen voor financieel 
gewin op korte termijn". Nog een citaat van Jan: "De collegezaal is niet gevuld met New
tonnen en Einsteinen die van alles op korte termijn zelf kunnen uitvinden". De spijker op 
zijn kop. Het lijkt wel eens dat we vergeten dat vooruitgang in de wetenschap allen maar 
mogelijk is als we op de schouders staan van onze voorgangers. 
Om inzicht te verwerven moet je ontzettend veel weten. Dat is geen onomstreden waar
heid. De opmerking van Jan met betrekking tot dit punt: "Als iemand Engels wil leren 
kun je toch ook niet volstaan met hem of haar een goed woordenboek te geven". 
Moeten we somber zijn over de toekomst? Waarschijnlijk niet. Onze beste studenten 
zijn gelukkig ongevoelig voor alle verandering. Zij blijven uitstekend presteren! En er 
zullen steeds nieuwe Jannen de Graaf zijn (hoewel minder uniek), die een beroep blijven 
doen op ons geweten. Jan, bedankt voor je inspirerende inzet voor de natuurkunde en de 
natuurkundigen! 

Rini van Dongen 
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Jan en Differentiaalmeetkunde 

Jan Draisma 

Voor me ligt de syllabus van het vak Tensorrekening en Differentiaalmeetkunde dat ik 
in 1995 of 1996 bij Jan de Graaf volgde. Different iaalmeetkunde is een prachtig vak, 
dat een centrale rol in de wiskunde en de natuurkunde speelt. Je hebt maar heel weinig 
structuur nodig om aan de slag te kunnen: een topologische ruimte M die lokaal op IRn 
lijkt plus een C 00-structuur op M die vastgelegd wordt door de keuze van een atlas; dat is 
een glad manifold. Verder heb je één centrale constructie: de raakruimten TpM aan alle 
punten p van Af, die tezamen genomen weer een glad manifold TM vormen. Vectorvelden 
zijn nu gladde afbeeldingen (sneden) M ---+ TM die aan een puntp een vector in TpM 
toevoegen. Als student kom je veel ingewikkelder tensorvelden tegen, die altijd een beetje 
in de lucht blijven hangen als je deze basisconstructies niet hebt geleerd. Maar als je 
die basis eenmaal onder de knie hebt , kun je naar believen andere velden maken door 
puntsgewijs multilineaire constructies op de raakruimten los te laten. Door overal de 
duale ruimte (TpM)* te nemen krijg je bijvoorbeeld T* M , waarvan de sneden I-vormen 
zijn, door een positief definiet element in het symmetrische kwadraat S 2T* M te kiezen 
leg je een Riemannse metriek vast, waarvan je met de Ricci-kromming (een tensorveld 
van hetzelfde type als de metriek) kunt meten in hoeverre het volumetensorveld van de 
metriek afwijkt van dat van een Euclidische metriek. 

Waarom vertel ik dit allemaal aan u, de lezer die deze dingen allang weet? Om te beginnen 
wil ik maar aangeven hoe weinig techniek je nodig hebt om allerlei vage velden uit de 
fysica wiskundige handen en voeten te geven. Die les staat ook op het handgeschreven 
inlegvel Enkele tensoren uit de Continuümsmechanica, dat zojuist uit de syllabus valt. 
Wiskunde- en natuurkundestudenten zouden veel baat hebben bij een goede inleiding 
differentiaalmeetkunde vroeg in hun curriculum. 
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Een tweede reden is van soortgelijke stichtelijke aard. Laten we eerlijk zijn: hoeveel in 
Eindhoven afgestudeerde wiskundigen kunnen vertellen wat dat beroemde Poincarévermoeden 
is waarvoor Grigory Perelman de Fieldsmedaille heeft geweigerd? Zulke verhalen dringen 
door tot de media, en dan mag je niet met je mond vol tanden staan als je tante vraagt 
wat dat vermoeden behelst. En ook al begrijp je geen snars van het bewijs, zoals de 
meeste wiskundigen inclusief de schrijver dezes, een vaag idee mag je er toch wel van heb
ben? Het meest verrassend aan het bewijs is wel het volgende: het vermoeden zegt dat 
een topologische ruimte die aan bepaalde eisen voldoet-een enkelvoudig samenhangend, 
compact 3-manifold-homeomorf met de drie-sfeer is. Een uitspraak waar dus helemaal 
geen C00-structuur in zit. Maar het bewijs van Haruilton en Perelman gebruikt wel de
gelijk een gladde structuur--en gelukkig heeft elk 3-manifold een unieke C 00-structuur, 
in tegenstelling tot de situatie in hogere dimensies. Het bewijs begint met "zomaar" een 
Riemannse metriek, en laat die onder invloed van de "Ricci-flow" evolueren-verbeteren, 
steeds in de richting van minus haar Ricci-kromming. Dan wordt bewezen dat de metriek 
in eindige tijd uitdooft, en geanalyseerd wat vlak daarvoor gebeurt om te laten zien dat 
de onderliggende topologische ruimte S3 was. Natuurlijk zitten er hele grote haken en 
ogen aan dit idee, die veel inspanning hebben gevergd om ervan af te komen. 

Ik ben geen differentiaalmeetkundige, dus wat ik zojuist schreef kan ik alleen maar op een 
intuïtief niveau bewonderen-maar ook dat soort bewondering moeten we onder onze stu
denten kweken! Laat ik nu wat dichter bij huis komen: hoewel de differentiaalmeetkunde 
de wiskunde bij uitstek aandraagt om allerlei reëel existerende processen te beschrijven, 
staat ze ook verrassend dicht bij een gebied dat door velen als abstract en ver van toepas
singen af staand wordt ervaren: de algebra. Daar ben ik meer in thuis. De link is even 
direct als schokkend: de cruciale vertaalslag is de overgang van de gladde variëteit M naar 
de IR- algebra C 00 ( M) van gladde functies op M. Nu is een punt van M niets anders dan 
een surjectief IR-homomorfisme C 00 (l'vf) ---> IR, een gladde afbeelding M ---> N gewoon een 
IR-homomorfisme C00 (N) _. C 00(M) en een vectorveld op M niets anders dan een deriva
tie X : C 00 (M) ---> C00(M); dat wil zeggen: X is IR-lineair en voldoet aan de Leibnizregel 
X(fg) = X(f)g + f X(g) . Door deze algebra.Jsche kijk op de zaak gaat er een wereld 
voor je open: wat als je bijvoorbeeld IR vervangt door andere lichamen, en de algebra van 
gladde functies door algemene commutatieve algebras? Dan kom je in de algebraïsche 
meetkunde terecht. Waarom zou je dat als ingenieur willen? Ten eerste omdat allerlei in 
het wild voorkomende gladde variëteiten, zoals compacte Liegroepen, algebraïsche tegen
hangers hebben die makkelijker op een computer te behandelen zijn-Cohen en Murray 
ontwikkelen bijvoorbeeld al enige jaren algoritmen voor het rekenen in algebraïsche groe
pen. Ten tweede omdat het toestaan van eindige lichamen de constructie van allerlei 
objecten mogelijk maakt die zich gedragen als hun gladde tegenhangers, maar het grote 
voordeel hebben dat ze eindig zijn. Daardoor kunnen ze leiden tot foutenverbeterende 
codes, cryptegrafische protocollen of statistische designs. Een heel andere wereld, die 
algebraïsche meetkunde, dat wel. Maar zonder de intuïtie uit de differentiaalmeetkunde 
kom je er niet ver. 

Dit sluit mooi aan op de vraag die Jan de Graaf me stelde bij mijn promotie. Jan had al 
jaren terug opgemerkt dat de volgende twee typen vectorvelden op de (n - 1)-dimensionale 
sfeer sn-l :={x E IRn lllxll = 1} een Lie-algebra opspannen (zie afbeelding 1) 
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(a) Infinitesimale isometrie. (b) Platgeslagen constant veld. 

Figuur 1: Twee soorten vectorvelden op sn-1. 

1. infinitesimale isometrieën, van de vorm I:JL:;j aijXj) 8~, waarbij de matrix ( a;j) 

scheef-symmetrisch is; en 

2. vectorvelden die je krijgt door een constant vectorveld op IRn "plat te slaan" op de 
sfeer, in formulevorm van de vorm L;(v;- (v, x)x) 8~, , waarbij v E IRn dat constante 
vectorveld en (., .) het standaard-inproduct is. 

Dit is dus een Lie-algebra g van dimensie (;) + n: het aantal vrijheidsgraden voor de a;j 

en de v;. Jan wilde nu weten of er nog grotere, maar wel eindig-dimensionale Lie-algebra's 
van vectorvelden op sn-I bestaan, die g strict bevatten. Dat dit niet het geval is, volgt 
uit de theorie in mijn proefschrift. 

Stelling 1 Er is geen eindig-dimensionale Lie-algebra van gladde vectorvelden op sn-1 

die g strict bevat. 

Bewijsschets. Eerst moet je je afvragen wat voor Lie-algebra g eigenlijk is. Als het 
"one of our friends" is, om met Persi Diaconis te spreken, d.w.z. een van de klassieke 
Lie-algebra's, dan ligt het, gezien de dimensie (n~1) en het feit dat g de Lie-algebra .SOn 

van infinitesimale rotaties bevat, voor de hand dat g een orthogonale Lie-algebra sop,q 
is bij een bilineaire vorm van signatuur (p, q) met p + q = n + 1 en p ~ n . Maar hoe 
werkt de bijbehorende groep SOp,q(IR) op de (n - 1)-dimensionale sfeer? Voor q = 0 
lijkt er geen natuurlijke actie, maar de groep SOn,l (IR) werkt op natuurlijke wijze op de 
n-dimensionale projectieve ruimte IPn(IR) met homogene coördinaten (x 1 : x2 ... : Xn+J) 
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en stabiliseert daarin de quadriek Q(IR) met vergelijking xi + ... +x~ - x~+! = 0. Deze 
quadriek heeft alleen maar reële punten in de (open en dichte) kaartomgeving waar Xn+l 

ongelijk aan nul is- en dus 1 genomen mag worden; met andere woorden, Q(IR) is gewoon 
sn-I, en SOn,1 werkt inderdaad op de sfeer. De Lie-algebra van SOn,l bestaat uit alle 
matrices van de vorm 

X(A,v) := [v~ ~], 

waarbij A = -AT een scheefsymmetrische n x n-matrix is, en v E IRn. Een eenvoudi
ge berekening laat zien dat de vectorvelden behorende bij de "flows" exp(tX(A, 0)) en 
exp(tX(O, v)) precies de vectorvelden bij (1) respectievelijk (2) zijn. Bijvoorbeeld geldt 
modulo t 2 : 

exp(tX(O, v))(xi : ... : Xn: 1) 

= (1 + tX(O, v))(x1 : ... : Xn: 1) 

= (x1 + tv1 : ... : Xn + tvn : 1 + t(v, x)) 

= (x1 + t(v1 - (v, x)x1) : ... : Xn + t(vn- (v, x)xn) : 1), 

en dit geeft het vectorveld bij (1). Dus g beschrijft inderdaad de infinitesimale actie van 
SOn(IR) op sn-I. 

Om de theorie uit mijn proefschrift direct toe te passen, moeten we complexificeren; dan 
vinden we gewoon de actie van SOn+l (C) op de niet-ontaarde quadriek Q(C)-alle quadra
tische vormen zijn equivalent. De stabilisator van een punt x0 E Q(C) is een zogenaamde 
parabolische ondergroep met Lie-algebra p(C). Mijn proefschrift behandelt paren zoals 
(son+1(C), p(C)); die geven een infinitesimale beschrijving van de meetkunde die we zo
juist hebben bekeken. Er staat onder andere in mijn proefschrift dat dit specifieke paar 
maximaal is onder de eindig-dimensionale paren, en daaruit volgt de uitspraak makke
lijk. Althans, strict genomen volgt eerst de uitspraak dat er geen eindig-dimensionale 
Lie-algebra van analytische vectorvelden in de buurt van x0 bestaat die g(C) strict bevat, 
maar het is eenvoudig in te zien dat elke eindig-dimensionale gladde uitbreiding automa
tisch analytisch in de buurt van x0 zou moeten zijn. D 

In 1995 of 1996 fiestste ik een keer met een huisgenote, die bouwkunde studeerde, naar 
de TU/e; toen misschien nog TUe. Bij aankomst bleek haar eerste uur uit te vallen, en ze 
besloot een uurtje met mij college te volgen- Tensorrekening en Differentiaalmeetkunde. 
Jan begon net met oppervlakken in IR3 . Na dat uur duizelde het haar: zonder de details 
te snappen, begreep ze dat hier fundamentele eigenschappen van oppervlakken werden 
beschreven. Maar anders dan in haar vak-ze had toen al voor architectuur gekozen
hadden die wiskundigen geen fancy plaatjes nodig om hun ideeën over te brengen. Met 
een paar in haar ogen onbeholpen schetsjes en een enkele formule-nog extra beknopt 
opgeschreven met die vermadeJijde summatieconventie van Einstein- kon je zoveel moois 
ineens uitdrukken. Ik hoop dat wij, de nieuwe generatie medewerkers van de wiskunde
afdeling, in onze studenten diezelfde fascinatie zullen ontsteken! 
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On the knowledge of students and professors 
at Eindhoven University of Technology 

Huub ten Eikelder 

Abstract 

Using methods from statistica] learning theory we compute the Vapnik-Chervonenkis 
dimension of full professors and students of the Eindhoven University of Technol
ogy. The results are surprising and disappointing. Furthermore, it is shown that 
during their study the students must have learned things on which professors have 
no knowledge at all. This leads to the mathematica] proof of the existence of an 
additional group of teaching personal at the university. 

1. Introduetion 

In the field of machine learning the goal is to teach a "machine" a certain behaviour. 
There exist many types of trainable machines, for instanee neural networks, support 
vector machines, decision trees, linear classifiers, etc. In this note we restriet ourselves 
to the teaching of a boolean function f : X -+ {0, 1} to a machine, where X is a not 
specified set. Training of machines is usually clone be using a training set, i.e., a finite 
set of inputs Xi E X with the corresponding target values f(xi)· During training the 
machine is repeatedly given one or more inputs xi and the conesponding required output 
f(xi) · Depending on the result that the machine produces for an input some internal 
adjustments in the machine are clone. However, the nature of the training process is 
irrelevant here. 

A first impression of the success of the training can be obtained from the error on the 
training set, the so-called training error. However, the trained machine is intended to be 
used on new inputs, i.e., inputs that have not been used during training. For instance, a 
neural network that is trained to recognize hand-written digits may be used to recognize 
hand-written zip codes insome post sortiog machine. Unfortunately, a smal! training error 
does not guarantee a good performance for new inputs. The global error is a measure 
for the number of errors over the whole set X . The machine is said to have a good 
generalization if, besides a smal! training error, also the global error is smal!. A machine 
with bad generalization can perfectly reproduce inputs from the training set, but wil! give 
very bad results for new inputs. Sametimes it is said that such a machine "memorizes the 
training set". 

There exist various methods to estimate the global error. It should be clear that the 
relation between training error and global error depends on the size and selection method 
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of the training set, and on the complexity of the functions that can be learned by the 
machine. The key notion bere is the Vapnik-Chervonenkis (VC) dimension[2, 3] of the 
set of functions that can be learned by the machine. If this VC-dimension is infinite, 
the machine can learn extremely complicated functions. However, if the VC-dimension is 
finite, the class of functions that can be learned by the machine is limited, and a statistica! 
bound for the difference between training error and global error can be given. Hence for 
the case of a finite VC-dimension the number of training samples needed to ensure a given 
maximal difference between training and global error can be computed. 

In the present study we use this metbod in reverse order. Suppose a machine is trained 
in a correct way, resulting in a smal! training error and a small global error. Using the 
size of the training set and the allowed global error, it is possible to estimate the VC
dimension of the machine. This metbod is not limited to the training of machines. It can 
equally wel! be used to estimate the VC-dimension of students at Eindhoven University 
of Technology. Furthermore, if one considers the process of becoming a full professor 
at Eindhoven University of Technology as one long training period, then also the VC
dimension of professors can be computed. From the relation between the VC-dimensions 
of students and professors some interesting conclusions on their knowledge can be drawn. 

In the next section some more theoretica! details of the metbod are given. After that, the 
VC-dimensions of students and professors are computed. In the last section we discuss 
the results, and the difference in knowledge between students and professors. 

2. The Vapnik-Chervonenkis dimension 

Consicier a set X and a target function f : X __, {0, 1}. Suppose we want to learn 
a machine the function f. Here a machine must be considered as a device with many 
parameters, and training of the machine consists of adjusting these parameters. Let 
G Ç {0, 1 }x be the whole set of functions that in principle can be learned by the machine. 

To train the machine with the function j, we first select a finite number of inputs 
x 1, ... , XN using some probability distribution1 P given on X. With these input vee
tors we construct the training set { (x1, f(x1)), ... , (xN, f(xN ))} and use this set to train 
the machine. In the training process the machine is adjusted in such a way that it pro
duces for an input x; an output that is in some way close to f(x;). The precise metbod 
of training is not essential bere. 

After training the machine has learned a function g E G. In general the learned function 
g is different from the target function f. lt may even happen that f and g differ on points 
of the training set, i.e., it may happen that f(x;) =/= g(x;) for certain i. This leads to the 

1 We assume that the structure of the set X is such that a probability distri bution P can be defined, 
and that the integral in the global error exists. 
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definition of the training error for an arbitrary function h by 

1 N 

t'tr(h) = N L x(h(xi)- f(xi)), 
i=l 

{ 1 if a =f. 0 
where x(a) = 0 if a= 0 . 

Clearly t'tr(h) is the fraction of the training points where function h differs from the target 
function f. 

After training it may happen that t'tr(g) > 0 for the function g that is learned by the 
machine. Note that t'tr(g) can easily be computed by testing the machine on the training 
set. In fact several training algorithms u se the training error t'tr(g) in their stopping 
criterium. 

Even if training is successful, it is unclear how much the learned function g differs from 
the target function f on points outside the training set. The global error is a measure for 
the difference between the target function f and an arbitrary function h, measured over 
the whole set X. It is defined by 

t'glob(h) = J P(x) x(h(x)- j(x))dx . 
x 

If t'glob(g) is smal!, then the learned function gis a good approximation of the target func
tion j, also for points not in the training set. Otherwise stated, the machine generalizes 
wel!. So, although the training error t'tr(g) is known after training, we are more interested 
in the global error t'glob(g) of the learned function g. 

Of course for all functions h E G, t'tr(h) approaches t'glob(h) if N increases. This is nothing 
but the law of large numbers. Vapnik and Chervonenkis have given various bounds on 
the difference between t'glob(h) and t'tr(h). In [3] they show that 

[ I () ()I l (2N)dvc •2Nj4 
Pr sup t'tr h - t'glob h > E :::; 9 d 1 e- . 

hEG VC· 

The left hand side can be seen as the probability that the largest possible difference 
between training error and global error is more than a given number E. The expression 
in the right hand side depends on E, the number of training examples N and the Vapnik
Chervonenkis dimension dvc of the set of functions G. The VC-dimension is a measure 
for the complexity of the set of functions G, i.e., the set of functions that can be learned 
by the machine. The VC-dimension dvc is either a natura! number or it is infinite. In 
the case dvc = oo the bound given above does not hold. In that case no upper bound for 
the difference between the local and global error can be given. In the sequel we assume 
that dvc < oo. 

We now consider the consequences of the given bound. Since the bound given above 
holcis for all functions h E G, it also holds for the function g that has been learned by the 
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machine. Hence we know 

Pr[j t'tr(g) - t'glob(g) I> E] 9 (2N)dvc -<> N/4 < e . 
dvc! 

This formula implies that the difference between the training error Etr(g) and the global 
error E91ob(g) can be made arbitrarily smal! by using a sufficiently large number of training 
examples N. Consider, as an example, the case that the training error Etr(g) = 0.1. By 
also taking E = 0.1 we conclude that the probability that the global error is larger than 
0.2 is at most equal to g(2:J:~c e-N/400. This number can be made arbitrarily small by 
takinga sufficiently large training set. In this way the size of the training set that ensures 
a smal! global error can be computed. 

3. Students 

The preceding theory can also be applied to humans instead of machines. Let us assume 
the "machine" is the average student of the Eindhoven University of Technology. Of 
course it is by no means the intention of this note to affront our students, or to make any 
comparison between students and actual machines. The set G is now the set of functions 
that, in principle, can be learned by the average student of the Eindhoven University 
of Technology. The function f E G that must be learned by the student is the total 
knowledge that is required for a Master's degree. In this view the whole study consists of 
training the student to learn the function f. By using the results of the previous sectien 
some interesting conclusions can be drawn. 

Suppose that after his or her study a student has in fact learned the function g. It is not 
completely clear which global error t'giob(g) is still acceptable. Let us assume that the 
allowed global error is 0.3. Note that this means that of each 10 questions our master 
student can give on average 7 correct answers. In fact, that is a rather low score for a 
university that considers itself a top university. Now a global error of 0.3 can be obtained 
by requiring a training error Etr(g) of 0.15, and allowing a difference between global and 
training error that is also at most 0.15. The required training error Etr(g) is checked by 
the written and oral examinations and all other kind of reports, presentations etc. that 
a student must undergo. The large number of education specialists at our university and 
the consequently continuously increasing quality of the courses and examinations ensure 
that this required training error is achieved. 

Next, we consider the allowed difference 0.15 between global and training error. In the 
previous sectien we have given a formula for the probability that this error exceeds a given 
bound E. Let us assume that only for 2% of the students the difference between global and 
training error exceeds the required 0.15. This means that only 2% of the students with a 
Master's degree do not satisfy the required condition. This requirement may be somewhat 
streng, but remember that Eindhoven University of Technology has the ambition of being 
a top university. As explained in the previous section, the allowed difference 0.15 between 
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global and training error holcis if 

(2N)dvc 
9 e-<2 N/4 < 0.02 with f = 0.15 . 

dvc! 

From this formula we can easily compute, for given VC-dimension, the minimal value of 
N to obtain the required quality of a student. The results are in the following table. 

dvc Nminimal 

1 2608 
2 4174 
3 5755 
4 7345 

The actual value of N, the number of used training examples in the whole study, is 
somewhat difficult to obtain. A good methad to obtain some information on the value of 
N is to consider the number of examinations. Due to the influence of education specialists 
and the still increasing didactic quality of the professors, the current examinations must 
cover a large part of the material that is affered to the students. Herree the number of 
questions asked at the exams must be a good measure for the value of N. That number can 
easily be estimated. In the first 4 year of study, with 2 semesters each year and having 5 
courses each trimester, there are 40 examinations. (Design Centered Learning is not taken 
into account.) In the last year a student has to do an intemship and a Master's Thesis 
project. The various discussions with the supervisor and the oral examination at the end 
of the graduation project are tagether equivalent to approximately 5 examinations. Herree 
we arrive at a total of 45 examinations. If we assume that in a 3 hour written examination 
about 100 yesjno questions can be checked, we arrive at a estimated training set size of 
4500. 

Consequently the VC-dimension of the average student of Eindhoven University of Tech
nology is equal to 2. This is a somewhat disappointing result, as the minimum value 
of a VC-dimension is 0, which is already attained by a set of functions that contain the 
constant function f(x) = 1. However, as we wil! see in the next section, there is no reason 
for our students to fee! ashamed. 

4. Professors 

The methad used to estimate the VC-dimension of an average student of the Eindhoven 
University of Technology can also be used to estimate the VC-dimension of a full professor 
at this institute. Of course training now means the whole study and self-directed learning 
that a person undergoes befare his appointment as professor. Again we need the allowed 
global error and the probability that a professor does not satisfy the requirements. Let us 
assume for a professor an allowed global error of 0.05. In fact this would still mean that 
5% of the answers given by such a scientist is wrong, so this allowed global error is surely 
not too smal!. The probability of a professor with a global error more than 0.05 must 
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of course be very small at this institution. Let us assume that in only 1 %o of the cases 
this bappens. Since our institution has much less than 1000 professors, tbe probability 
of having such an incompetent professor wil! be very smal!. Tbe final parameter that is 
needed to estimate the VC-dimension of professors is the number of training examples 
used in their education. That number is very difficult to estimate, in particular because 
the author of this paper has of course not the slightest idea of the process of becoming a 
professor. However, using the same metbod as in the previous section we can compute the 
following table, giving the size of training set Nminimal conesponding to the VC-dimension 
of a professor. 

dvc Nminimal 

1 122978 
2 204494 
3 286644 
4 369103 

Reeall that for a Master student, we estimated the size of the training set as 4500. Even 
if we assume that the number of training examples in tbe whole process of becoming a 
professor is 30 times the number for a master student, it wil! be clear from this table that 
the VC-dimension of a full professor at Eindhoven University of Technology can only be 
1. 

5. Conclusions and future work 

It is well-known [1] that the VC-dimension of a simple neural network consisting of one 
neuron, a so-called perceptron, with k inputs is already k + 1. Hence it is somewbat 
surprising that the average TU/ e student, ha ving about 1011 neurons, has only a VC
dimension of 2. Even more disappointing is the VC-dimension of 1 for our professors, 
wbo surely must have much more than 1011 neurons. A possible explanation for these 
results may be the set X, the domain of the function f. The structure of the set X may 
be completely different for students and professors. Let x. and XP be the domains of 
the functions tbat can be learned by a student and professor, respectively. Assume that 
X. Ç XP. If f : Xs -> {0, 1} is a function that can be learned by a student, then it is very 
likely that there is a function g : XP _, {0, 1} that can be learned by a professor, with 
f = g I x •. This implies that the VC-dimension of professors is at least the VC-dimension 
of students, which contradiets our previous results. Hence the assumption x. Ç XP is 
wrong, and we conclude that 

This means that there are points x E X s that are no elements of XP. Otherwise stated, 
students have learned matters in their study that are completely unknown to professors. 
This result may seem strange, but it is an inevitable condusion of the previous results. 
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The nature of the knowledge learned by the students but not available in professors can
not be obtained in this way. We shall resist the temptation to speculate on this. We 
think that further psychological or social research can throw light on this intriguing ques
tion. Another interesting question is who teaches the students the knowledge that is not 
known to professors. We conjecture that this part of teaching must be done by assistant 
professors, being the only other group at the university that has a large educational task. 
In principle the VC-dimension for assistant professors can be computed using this infor
mation, but that is outside the scope of this note. 

References 

[1] Hertz, J.A., A.S. Krogh and R.G. Palmer. Introduetion to the Theory of Neural 
Computation. Addison-Wesley, Reading (MA), 1991. 

[2] Vapnik, V.N. Estimation of Dependences Basedon Empirical Data. Springer-Verlag, 
Berlin, 1982. 

[3] Vapnik, V.N. Statistica[ Learning Theory. Wiley, New York, 1998. 

50 



On the completeness of the spaces s<I>(A) 

A.F.M. ter Eist 

Dedicated to Jan de Graaf on occasion of his 65-th birthday 

Abstract 

We show that several topological properties of the spaces s<I>(A) and T<I>(A)• like 
completeness of s<I>(A) and barrelledness of T<I>(A)• are equivalent. Moreover, 
we give a characterization in terms of a symmetry condition on the directed 
set <I>. 

1. Introduetion 

This note is based on the paper [EGK] of Van Eijndhoven, De Graaf and Kruszynski in 
which the spaces S<I>(A) and T<Y>(A) are introduced as a generalization of the spaces Sx,A 
and Tx,A of De Graaf [G1], [G2] and [G3]. The space Sx,A is always complete and Tx,A is 
barrelled, for example. Although there are merely three conditions needed on the set <I> of 
positive Borel functions on IRn to define the spaces S<Y>(A) and T<Y>(A) with respect to an n
tuple A of strongly commuting self-adjoint operators, these conditions do not imply that 
S<Y>(A) is complete. In order to achieve completeness the authors introduce in Chapter IV 
of [EGK] a symmetry eondition. In this note we prove that a weaker symmetry condition 
is equivalent to completeness of the space S<I>(A) and it is also equivalent to several other 
topological properties of the spaces s<I>(A) and T<I>(A). 

2. Notation and background 

Before we ean state the theorem of this note, we repeat the relevant notation and theorems 
in [EGK] . For the terminology of locally convex topological vector spaces we refer to the 
book [Wil] of Wilanski. 

Let X be a separable Hilbert space, n E IN and let A1, ... , An ben self-adjoint operators 
whose speetral projections mutually commute. There exists a unique speetral measure 
Eon the set B(IRn) of Borel sets of IRn such that for all k E {1, ... ,n} the map/:::,.~---> 
E(IRk-l x /:::,. x IRn-k) from B(IR) into .C(X) is the speetral measure of Ak· For every Borel 
measurable function f on IRn define the self-adjoint operator 
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in the natura! manner. 

Let Bb(IRn) be the set of all bounded Borel sets of IRn and let ct denote the set of all maps 
F : Bb(IRn) ----> X such that 

for all bq, b-2 E Bb(IRn). Define the map emb: X----> ct by (embx)(b.) = E (b.)x. Clearly 
emb is injective, so it embeds x into ct. 

Let <p: IRn ----> IR be a Borel measurable function which is bounded on bounded Borel sets. 
With abuse of notation define the operator cp(A): ct ____, c t by 

( cp(A)F) (b.) = cp(A) F(b.) . 

Next, define the map cp(A) · : X ____, ct by 

(cp(A) · x)(b.) = cp(A) E(b.)x . 

Set cp(A) ·X = { cp(A) ·x : x E X} . Then the restrietion ~.p(A) · le(c,o)X of the map cp(A) · 
is a bijeetion from E(cp)X onto cp(A) ·X, where cp = {.XE IRn: cp(>...) =f. 0}. So there exists 
a unique inner product on cp(A) ·X such that the map ~.p(A) · IE(_<e)X is a unitary map. 

We define an [EGK]-set to be a set <I> of locally bounded Borel functions from IRn into 
[0, oo) such that <I> is a directed set under the usual ordering of functions and it satisfies 
the following three properties. 

A.I. 

A.II. 

For all cp E <I> the function >. ~----> ~.p(>..)- 1 from ':f_ into (0, oo) is locally bounded. 

IRn = U".,E~ !f.: 

A.III. v",E~:31/!E4>3c>DvmEZn [(1 + lml) SUP>.EQm cp(,\) ::::: c inf>.EQm ~(>.)], 
where Qm = [m1- 1, mi) X ... X [mn - 1, mn) for all m E 7Ln. 

If <I> is an [EGK]-set then define the set <Pt to be the set of all locally bounded Borel 
functions f: IRn----> [O,oo) such that the function ,\ ~----> j(>.)-1 from f into (O,oo) is locally 
bounded and f cp is bounded for all cp E <I>. -

Lemma 1 IJ <I> is an [EGK]-set then q,t is an [EGK]-set. 

Proof See [EGK], Lemma 1.5. 0 

If <P is an [EGK]-set then we are now able to define the subspaces S<P(A) and T~(A) of ct. 

First, 

s<P(AJ = U cp(.A) . x 

\PE<P 
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as set. The topology O"ind on S4>(A) is the inductive limit topology generated by the Hilbert 
spaces <p(A) ·X. 

The set q,t naturally introduces seminorros on S<t>(A)· For all f E q,t define the seminorm 
SJ on s4>(A) by s,(<p(A). x)= IIU <p)(A)xll-

Theorem 2 The topology O"ind on s<I>(A) is equal to the locally convex topology on s<I>(A) 
generated by the set {s1 : f E <Pt} of seminorms. 

Proof See [EGK], Theerem 1.8. 0 

Note that it fellows that S4>(A) is Hausdorffs. 

Secondly define 

T<t>(A) = {FE ct: <p(A)F E emb (X) for all <p E <P}. 

The topology Tproj on T<t>(A) is the locally convex topology generated by the set { t", : <p E <P} 
of seminorros where t",(F) = llemb - 1(<p(A)F)II. 

Th ere exists a characterization of bounded sets in T4>(A). 

Theorem 3 Let B C T4>(A) a set. Then B is bounded in (T4>(A), Tproj) if and only iJ there 
exist f E q,t and a bounded set B0 C X such that B = J(A) · B0 

Proof See [EGK], Theerem 2.4.11. 0 

In partîcular it fellows that T4>(A) = U !E4>' f(A) · X = S4>t(A) as sets. Th is allows to 
make the following definition. The topology Tind on T4>(A) is the inductive limit topology 
generated by the Hîlbert spaces J(A) ·X. 

Finally we introduce a dualîty between the spaces s4>(A) and T<I>(A)· Define the sesquilînear 
form (-, . ) : s4>(A) x Til>( A) .-...+ c by 

(<p(A) ·x, F) =(x, emb - 1(<p(A)F)) 

where <p E <P, x E E(<p)X and f E T<I>(A)· It fellows from [EGK] page 288 that this 
definition is wel! defined and that (·, ·) is non-degenerate. 

Theorem 4 (S<I>(A), T<I>(A)) is a dual pair and the topologies O"ind and Tproj are compatible 
with the dual pairs (S4>(A), T4>(A)) and (T4>(A), S<I>(A)), respectively. 

Proof See [EGK], Theorem 3.1. 0 
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3. The weak symmetry condition 

Let 1> be an [EGK]-set. In Chapter IV of [EGK] the authors introduce the strong sym
metry condition A.IV by 

A.IV. 

If 1> satisfies Condition A .IV then it is shown in [EGK] Chapter IV, among other results, 
that the space S<I>(A) is complete and the space T<I>(A) is barrelled. The authors note 
after the definition of Condition A.IV that the operator ((A) cp(A):Il.ep(A) extends to a 
bounded operator on X, if ( and cp are as in A.IV. Clearly Condition A.IV implies the 
weak symmetry condition 

A careful reading shows that Condition A.IV' suffices instead of Condition A.IV in Chap
ter IV in [EGK]. In [EG], Example 7 on page 258, there is an example of a space S<I>(A) 
which is not complete. 

In the next theorem we show that the weak symmetry condition A.IV' characterizes 
the nice topological properties of S<I>(A) and T<I>(A)· We need one more definition. Let 
cp: IRn ---> IR be a Borel measurable function which is bounded on bounded Borel sets. 
Since the set Bb(IRn) is a directed set under inclusion, we can define the subspace Dep of 
ct by 

Dep= {FE ct: the net D. ~ cp(A) F(D.), from Bb(IRn) into X, is a Cauchy net in X}. 

Then for every FE Dep define cp(A) * F = lim~ cp(A) F(D.) E X. 

Theorem 5 Let 1> be an [EGK]-set. The following conditions are equivalent. 

I. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Vl. 

VII. 

VIII. 

IX. 

x. 

1> has the weak symmetry condition A.IV'. 

(T<I>(A), Tproj) = (S<I>t(A)> O"ind) as topological vector spaces. 

(T<I>(A), Tproj) = (T<I>(A), Tind) as topological vector spaces. 

(T<I>(A)> Tproj) is bornological. 

(T<I>(A), Tproj) is barrelled. 

(T<I>(A), Tproj) is quasibarrelled. 

( S<I>(A), O"ind) is complete. 

( S<I>(A), O"ind) is sequentially complete. 

s<I>(A) = n/E<I>l DJ. 

s<I>(A) = S<I>tt(A) as sets. 
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XI. For every bounded set B c S<I>(A) there exist <P E <I> and a bounded set B0 C B0 

such that <P(A) · lBo: B0 ---> B is a homeomorphism. 

Proof 'I=*II'. See [EGK], Theorem 4.2.I. 'II=?III'. Always (S<I>t(A)> a;nd) = (T<t>(A)> Tind) 
is valid. 'lil=? I'. Let ( E <I>tt . Define the map W: T<t>(A)---> X by W(f(A)·x) = (( f)(A)x. 
Let f E <I>t. Th en 

IIW(f(A) · x)ll :::; 11(( f)(A)IIIIxll = 11(( f)(A)IIIIJ(A) · xllt(A)·X 

for all x E E(f)X. Hence by definition of Tind the map W is continuous from (T<t>(A), Tind) 
into X. Therëfore, by assumption, the mapWis continuous from (T<t>(A)> Tproj) into X. So 
there exist <P E <I> and c > 0 such that IIW(F)II :::; ctcp(F) for all FE T<I>(A)· In particular, 

for all x E X and m E zn, where Qm = [m1 - 1, m1) x ... x [mn- 1, mn) as before. So 
ll{AEIRn:((A)>ccp(A)}(A) = 0 as required. 

The implications 'lil=? IV=? VI' and 'lil=? V'* VI' are trivia!. 'VI=? lil'. Clearly Tproj c 
Tind· Conversely, let n c T<l>(A) be a Tind-neighbourhood of 0. Since Tind is regular there 
exists an absolutely convex Tind-open set nl c T<l>(A) such that 0 E nl c nl c n. We 
next show that nl is a bornivore in (T<I>(A)> Tproj) · Let B c T<I>(A) be a Tprorbounded set. 
By Theorem 3 there exist f E <I>t and a bounded set B0 C X such that B = f(A) · B0 . 

Let M > 0 be such that llxll :::; M for all x E Bo . Since nl is Tind-open there exists an 
t: > 0 such that f(A) · x E 0 1 for all x E X with llxll < t:. Then tB c 01 for all t E C 
with ltl < é M-1. So nl is a bornivore in (T<I>(A), Tproj)· It follows that nl is a bornivore 
barrel and by assumption it is a Tprorneighbourhood of 0. So Tind C Tproj· 

'I=?VII'. See [EGK], Corollary 4.3.III . 'VII=?VIII'. Trivia!. 'VIII=?IX'. Clearly S<t>(A) c 
n/E<I>t Dt· Conversely, let F E n/E<I>t Dt· For all p E IN set D..P = {,\ E IRn : 1>-1 :::; p}, 
Xp = F(D..p) and Fp = ll.b.p(A). Xp· Then Fp E s<l>(A)· We claim that (Fp)pEIN is a Cauchy 
sequence in S<l>(A)· Let f E <I>t and é > 0. There exists a set D..o E Bb(IRn) such that 
IIJ(A) F(D..)- f(A) F(D..')II :::; é for all !:::.., !:::..' E Bb(IRn) with!:::.. :J D..o and !:::..' :J D..o. Let 
Po E IN be such that D..po :J !:::..0 . Then IIJ(A) F(D..) - f(A) F(D..p)ll :::; é for all p E IN 
and !:::.. E Bb(IRn) with p 2: p0 and !:::.. :J !:::..0 . Taking the limit over !:::.. one deduces that 
IIJ(A) * F- f(A) * Fpll = IIJ(A) * F- J(A) F(D..p) 11 :::; é for all p 2: Po· So (!(A)* Fp)pEIN is 
a Cauchy sequence in X with limit j(A) * F and it follows from Theorem 2 that (Fp)pEIN 
is a Cauchy sequence in s<l>(A)· Let Fo E s<l>(A) be the limit of the sequence (Fp)pEIN· Since 
llb. E <I>t one deduces that 

Fo(D..) = llb.(A) * F0 = lim llb.(A) * Fp = llb.(A) * F = F(D..) 
p->00 

for all !:::.. E Bb(IRn). SoF= Fo E S<t>(A)· 

'IX=? IV'. Let W: T<I>(A) ---> C be a linear map which is bounded on Tprorbounded sets. 
Then for all f E <I>t the map x~---' W(f(A)·x) from X intoIR is bounded on bounded sets by 
Theorem 3, so this map is continuous. Therefore for all !:::.. E Bb(IRn) there exists a unique 
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F(ó.) E X such that (x, F(ó.)) = W(1L~(A) ·x) for all x E X. Then FE ct. We next 
show that FE n/E<I>t D,. Let f E .Pt. There exists a y EX such that W(f(A) ·x) = (x, y) 
for all x EX. Then 

(x, j(A) F(ó.)) = (f(A) 1L~(A)x, F(ó.)) = W(1L~(A) · f(A) 1L~(A)x) 

= W(f(A) · 1L~(A)x) = (1L~(A)x, y) = (x, 1L~(A)y) 

for all x E X and 6. E Bb(IRn). So lim~ f(A) F(ó.) = y. Therefore F E D1 and 
y = f(A) * F. Hence FE n/E<I>t Dt = S<I>(A) by assumption. Moreover, W(f(A) ·x) = 
(x, f(A) * F) = (F, f(A) ·x) for all f E .pt and x E X. So W(H) = (F, H) for all 
H E T<I>(A) and W is continuous by Theorem 4. 

'lXqX'. Clearly 

S<I>tt(A) C n DJ = n Dt C T<t>t(A) = S<t>tt(A)> 

jE<I>ttt jE<I>t 

so S<I>tl(A) = n/E<I>t Dt· From this the equivalence is obvious. 

'l=?XI'. See [EGK], Corollary 4.3.IV. 'XI=?VIII'. Let w1,w2 , .•. be a Cauchy sequence 
in s<I>(A). Th en { Wn : n E IN} is bounded, so there ex i st lp E -I> and a Cauchy sequence 
x 1 , x 2 , ... E X such that Wn = tp(A) · Xn for all n E IN. Let x = limn--->oo Xn- Then 
limn--->00 Wn = tp(A) . x in s<I>(A) and s<I>(A) is sequentially complete. This completes the 
proof of Theorem 5. D 

Remark It is now trivia! that the weak symmetry condition A.IV' is equivalent with 
(S<I>(A)> a;nd) reflexive, or with (T<I>(A)> Tproj) reflexive and also with the equality (S<I>(A), aind) = 

(T<I>t(A)> Tproj) as topological vector spaces. 

If (T<I>(A), Tproj) is metrizable then the weak symmetry condition A.IV' is valid. 
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CJ3este Jan, 

CJ3r.wenstaand praatje is liet tite[6{(u[ van 'Tartag[ia 's :Nova Scientia Inventa uit 1531. CJ3ij onze 
gesprek.k.en over wisk.unde en natuurk.unde moest ik. vaak. aan dit praatje denf?...en. Jfet fiangt 
trouwens op mijn prikfoord in mijn f?.szmer (fanezamerfiand sterk. vergee[tf) 
'We zien !Euc{ufes die de poort naar de tuin derwetenscfiappen open fwutft. In de tuin der 
wetenscfiappen staat 6ovenaan natuurfy"k.de Pfiifosofia, gedragen doorPfato en)'lristotefes; in 
!iet groepje ervoor k.un je de rt"ysica ontwaren (mits je even een vergrootgfas pa/iJ). 
Ook.zien we zelfs een e~eriment, een R.pge[6aan. Ja, !iet is een fijne tuin! 
Linf?.§ onder zien we ecfiter een arme sfoe6er op een te ~rte {(u[der. Jfij wi[ 6uiten de poort van 
P-uc[ides om naar die pracfitige tuin, maar dat za[ niet [uk.f?.!n. (]Je {(u[der is te ~rt of de muur is 
te fioog! P-en actuee[ pro6feem nu en 6[yRjjaar ook. a[ in 1531! 
(]Je rest van liet 6oefi,je is trouwens ook.feuli.:, P-en ecfite aan6eve6ne ais je nu meer tijd zóu 
lie66en om dit soort dineen te fezen. Ik. vermoed ecfiter dat je ook. meer tijd aan muziek.zu[t 
6esteden. Jfet ~mende operaseizoen in)'lmsterdam staat vo[ met 6arok.muziefv. misscfiien iets 
voor jou? 

:Nogmaafs 6este Jan, 
Jlur6ij wi[ if?Je 6edankgn voor de feuk.g en interessante gesprek.fsn die we fie66en gevoerd in de 
afgefopen jaren. Jouw k.unst en k.unde in liet ge6ruik. van fiyper6o{zsclie verge[ij/(jneen en 
metaforen zou in 6ovenstaande tuin goed tot zy·n reefit ~men. Ik. wens je a[(e goeds voor de 
toe~mst en ik. 6en er zek.gr van dat je in deze nieuwe fase van je feven weer interessante zak. en 
gaat ondernemen. 

:Met fiartefijk.g groet, 

Sonja rt"einer-1/a[/(jer, 
15 juni 2001. 
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Het (Westbrabants) Talenwonder Jan 

Door Wim Franken 

Je kunt met Jan vele kanten op, dat is bekend. Je kunt in het binnenland blijven of 
de grens passeren, hij spreekt altijd wel een taal die van pas komt. Naast de "gewone 
talen" zoals Engels, Duits, Frans ziet hij niet op tegen een conversatie in het Russisch, 
Portugees en zelfs in het Esperanto. Wat dit laatste betreft citeer ik graag de helaas veel 
te vroeg overleden conferencier Fons Jansen (u weet wel, van de lachende kerk): 

Hij spreekt Esperanto, je zou zweren dat hij daar vandaan kwam ... 

Maar elke taal moet geleerd worden en dat gaat het gemakkelijkst als kind. Ons bei
der wieg stond in het westelijk deel van Noord Brabant, respectievelijk Breda en Bergen 
Op Zoom en dus is het Westbrabantse dialect ons letterlijk met de paplepel ingegeven. Jan 
en ik kunnen ons weer in dit dialect uitleven tijdens bijeenkomsten van de "helmenclub" 
, dit is een club vrienden die in de jaren 60 in Eindhoven heeft gestudeerd en nog steeds 
twee tot drie keer per jaar bij elkaar over de vloer komt. 

Zoals Jan ongetwijfeld zal beamen is het (west)Brabantse dialect de kortste en dus meest 
efficiënte taal van het Nederlands. Hieronder enkele voorbeelden die ellenlange vergade
ringen of saaie conversaties een stuk leuker zoude kunnen maken: 

NL: Dit behoort tot de mogelijkheden 
WBR: Daken 

NL: Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden 
WBR: Witterne nie 

NL: Ligt dat in de lijn der verwachtingen? 
WBR: Zou da? 

NL: Deze informatie is geheel nieuw voor mij 
WBR: Daor wik niks van 

NL: Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? 
WBR; Meude gij da wel? 

Nou een paar serieuze testen voor Jan: 

Er staan twee west Brabanders in de finale op Roland Garos, zegt de scheidsrechter bij de 
stand 40-40: egalité. Waarop beide zeggen, neeje, mar wel gère un bakske koffie. 

Jan: wat dachten de Brabanders verstaan te hebben? 
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Welke sport beoefent een West-brabander die tegen je zegt: Okkidok? 

Westbrabander in een computerwinkel vraagt aan de verkoper: edde gij un pentium? Ver
koper: neeje, das mun stropdas. 

Nog een leuke: 
Ik moest op school een zin maken met "gewirwar' 
Ik maakte "Ons pa kon gin knijn gaon schiete want hij wis nie war zn gewirwar". 
Zo zouden we nog lang kunnen doorgaan, maar dat doen we wel op de gelegenheden dat 
we elkaar weer zien, bij de helmenclub dus. 
Ik wens je al het goede toe wat een mens kan hebben ....... Wim Franken 
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Jan de Graaf, wiskundige of wiskunstenaar? 
Natuurlijk heb ook ik met Jan de Graaf te maken gehad vanuit onze gemeenschappelijke 
plicht om de voortgang van onderwijs en onderzoek te bewaken en te bevorderen in bestu
ren, commissies, raden, werkgroepen, en wat er nog meer te verzinnen is aan noodzakelijk 
maar tijdverslindend werk in de periferie van een gezond faculteitsleven . 
Het is me daarbij steeds opgevallen dat Jan nooit bang was om de conventionele paden te 
verlaten en zich aan onverwachte experimenten te wagen. Ik wil het in dit verband verder 
niet hebben over zijn werk als wiskundige. Dat kunnen en zullen anderen beter doen, maar 
wel over zijn optreden als "wiskunstenaar", dat veel indruk op mij gemaakt heeft, en wat 
ik ook eerlijk gezegd niet van hem verwacht had. Ik begrijp dat ik dit even moet uitleggen. 
In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw was er voor de faculteit{ of was 
het toen nog de onderafdeling?) blijkbaar weer eens reden voor een groot feest, ik ver
moed een jubileum. Een groepering van studenten en docenten was op het lumineuze idee 
gekomen om een toneelstuk, in feite een uitgebreide eenakter, van Pieter Langendijk op 
te voeren, met als titel "De wiskunstenaars of het gevluchte juffertje". Op zichzelf niet 
echt eenvoudig, want het was een stuk in berijmde verzen. De kern van dit stuk was een 
"wetenschappelijk"dispuut tussen twee "wiskunstenaars" over de eeuwenoude vraag of de 
zon rond de aarde draait of andersom. Omdat dat natuurlijk niet genoeg materiaal was 
voor een toneelstuk, was er ook nog een liefdesverhaaltje omheen gesponnen, vandaar het 
"gevluchte juffertje". 
De groep had alles al geregeld. Ze zochten alleen nog een regisseur, en daarvoor kwamen 
ze bij mij terecht omdat mijn toneelverleden blijkbaar als toereikend werd beschouwd. We 
hebben veel, lang, met veel plezier en overal gerepeteerd, in zalen van de TUE, op zolders, 
in patronaatsgebouwen en ook bij mensen thuis. Zo was er een keer bij mij aan huis een 
repetitie, het was een warme dag, en Jan kwam op de fiets uit Lieshout. Kennelijk een 
heel eind, want toen hij aangekomen was, zei hij geen woord, stormde door naar de keuken 
en daar heb ik voor het eerst van mijn leven iemand gezien die "de kraan leegdronk". Wat 
een enorme hoeveelheid water werd daar door een mens naar binnen gewerkt! 

Wat mij betreft, waren er vier sterspelers: de studenten Jack van Mil als de waard en 
Marloes van Lierop als Griet, de meid, en uit de staf Jan Thiemann als dokter Urinaal( 
de aarde draait} en Jan de Graaf als dokter Raasbollius( de zon draait}, de twee wiskun
stenaars dus; alle vier met een enthousiasme dat alleen maar afgeremd hoefde te worden. 
Jan de Graaf ging zelfs zover dat hij zijn medespelers allerlei goede raad gaf. Zo meende 
hij het "gevluchte juffertje"te moeten aansporen om haar minnaar wat vuriger te omhel
zen: 'het lijkt nu wel of je een stekelvarken om zijn nek vliegt'. 

Tegen de tijd van de voorstelling moest er ook voor kostuums gezorgd worden. Die kwa
men overal vandaan, deels uit de garderobe van de spelers zelf. Ook daarbij had Jan de 
Graaf een eigen oplossing. Na hun dispuut gingen de wiskunstenaars, na een borrel öm 
het af te drinken", naar bed in de herberg waar alles zich afspeelde, en bij enig tumult 
middenin de nacht, zouden ze tevoorschijn moeten komen in hun nachtgewaad. Tot ieders 
grote verbazing en hilariteit verscheen Jan in een borstrok en een lange onderbroek op het 
podium. Zoals gezegd, niets was hem te gek. En wie nog wil weten waarom hij later ook 
nog eens blij te maken was met tweedehandskleren, moet het hem zelf maar vragen. 
Jan, welkom in de wonderlijke en rijke wereld der gepensioneerden. 

Jan van Geldrop. 
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Nu je hier meer tijd voor hebt kunnen we dit (nog) veel 
vaker gaan doen! Van harte gefeliciteerd met je pensioen. 
Bernadette 
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r----·~-----

Pap, 

Deze feito's heb ik gemsekt met mijn eerste eigeo fototoeatel toen ik 12 of 13 was. J~ 
was dus begin 40. 

~· zijn niet toevallig op jouw stvàaer1<amer en de groene bank gemaald. Op deze 
plekken zat je altijd te werk.eo. Vl/e lrie!en je daár dus ~ regelmatig lastig (wat j9 
stiekem erg leuk Vond). Weet je nog wat je op dê groene bank met ons deed??ll 
Onze voeten vastgeklemd _ .. .... .... afgrijseliiJ<.!!!! !11 Ooll op jouw studeefilamer hadden 
we ~ lol. Je legde je wetl< graag even neer voor dubieuze adviezen over 
wrattenbestrijding en typische vamalen en moppen van vroeger (die voolllljou zelf 
typéerden). 

Tsja, dat zouje allemaal niet zoeken achter deze toto's. Dat je zo emstig kijkt heeft 
oan OOk puur te makèn met jouw ijdelheid. Je-ging nadrukkelijk poseren. met dit niet 
al te beste resut188t als gevolg. 

Voor ml1 desondanks een leuke herinnering aan (het wertttame leven van) mijn 
vader. 

Yvonne 
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Beste Jan, 

elkander heel wat in het oog gekeken, 
bij de koffie rond een uur of negen, 
jij met jouw net ontdooide krentebol, 
of eierkoek met poedersuiker. 
Vaak gedacht, 
ik ben te laat geboren, 
of mijn opleiding gehad, 
op een plek met ander licht, 
voelde ik mij wel eens wat verloren. 
Verdwalen zul jij echter nooit, 
noch hier, noch in het Vaticaan. 

Jij bent er één van 
"Laat mij, mijn eigen gang maar gaan, 
zo heb ik het altijd al gedaan." 
Jouw zes-efjes zullen blijven zwerven, 
al dan niet helemaal geschreven, 
gebruik van maken, doen wij wel. 

Blijf bij ons, 
blijf ons voorzien van klare taal, 
help ons om niet te verdwalen, 
dat houdt bij ons de boel in evenwicht. 

Allen, nu al steeds een beetje stervend, 
komen er niet onderuit, 
elkander eens een keer te treffen, 
op een andere plek dan deze, 
in een land met ander licht, 
eindelijk, eens gewoon met elkaar te praten. 

Ben namelijk van mening, 
menigeen nu ontkennend, 
kijkend in de spiegel, 
graag daar jouw gezicht ziet staan, 

René van Hassel 

(Naar idee van "Laat me"van Ramses Shaffy.) 
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Jan ken ik het meest van de bijeenkomsten van onze vriendengroep. 
Peter heeft dan altijd de meeste grappen te vertellen. 

27-6-1969. 

Als de gesprekken wat verder gaan, en dieper, dan heeft vooral Jan de opmerkingen 
die je doen luisteren. 

Ook denk ik nog met plezier terug aan onze sportieve bezigheden in onze studenten
tijd: 
Het zwemmen in het sportfondsenbad, 's avonds, op een laat uur. 
En ook het hardlopen vanuit het sportcentrum van de TH. 
Ik denk dat we beiden geen bijzonder goede lopers waren. Maar als ik er eens extra 
aan trok, dan bleek Jan nog wat extra energie te hebben, zodat hij me toch voor kon 
blijven! 

Eddy lvens, Doetinchem. 
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Beste Jan 

Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven i.v.m. je 65ste 
verjaardag en het ver~J?.t~ van de TUE. 

" . " )f.:~ -:<"'>""' 

ZoaJs je weet nani jij ~~wui~. tentamens af, daarna ~.tij naar de 
studentenadmiiûstra.,tie op yl~ 6 voor bef uitschrijvè~~ eèn mtslagbon, 
dan begon er voor jou e~probleem. ,", . .. . .•. ··~ 
Je wist wel de naam van ;het vak, maar geen codenm:tmler. 
Dat was volgensj9u erg moellijk en je vraag aan ~~;~_ij was dan altijd: 
Wil jij de .. c:fle opzoei(èn ~ÎH~ bon uitschrijven, Ik zàl d~ het cijfer 
invullen~en·_èen handtekenbig zeft~. · · , 

}'\-::·· "'' .7rr~~ ·--f. 
Dat is d~ vele malen gebeuro en jij,wàs allang bUJ als he6veei . 
klaar~~· Th heb altijd prett~ vöÓf!!ft ~et je gewerkt. ·' ·~ ~ .r .i '·· ... " .. 

. ~fJ • 
Jan, ik ,~}fje lledanken vo 

~~'~ . 

V eet plezif r v~1mdaag en genlefvan J~ 
toekomst. %' 

Hartelijke groeten 

Henny van Keulen 
Studenten Administratie 
Wiskunde en Informatica 

Tel.nr: 040-2832194 
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Een overigens niet zo diepzinnige gedachte 
over de wellicht wel diepzinnige gedachtes 
van een dappere man 

En als we dan voor 't gemak 
aannemen dat de dichtheid p van sterren in een oneindig grote ruimte 
op grote schaal min of meer constant is, 
en er, waarom ook niet, alleen willekeur heerst 
in de relatie tussen lichtsterkte en locatie, 
dan is de waargenomen lichtkracht van elke grote bolschil met dikte dr op afstand r, 
gelijk aan Cp · 4nr2 • dr maall/r2 , 

en de som daarvan dus veel te groot. 

"Waarom is 't 's nachts donker?'', vroeg Olbers, 
en voor hem enkele anderen 
die wellicht te slim waren om zo'n vraag hardop te stellen 
omdat het antwoord koud kan zijn, 
of juist betekent dat 't eigenlijk net wel of juist net niet te laat is, 
om te weten hoe 't leven dan geleefd moet worden, 
en dat het tijd is om weer te slapen gaan. 

Maar goed, dat is dan nog maar de fysische ruimte die uitdijt waar we bijstaan, 
terwijl de meeste wiskundige ruimtes, mijn God, 
nog groter zijn, en kouder, leger, moeilijker, 
grilliger ook, nog meer van engelen verlaten, 
onbekender, donkerder en gemener. 

En toch, daar ergens, tussen radaren en transformatoren, 
tussen integrated circuits en polymeren, 
en bijgeschenen door, nou ja, echt heel veel gloeilampjes, 
verlicht door het geloof in lust en vrijheid, 
daar ergens, blijmoedig en soms wat nonchalant, 
daar ergens zwerven de gedachtes van Jan, 
een dappere man. 

Bart KleinObbink 
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Rounding 

F.E.J. Kruseman Aretz 

dedicated to Jan de Graaf 
on the occasion of his retirement 

in gratitude for the many fine and instructive discussions 

Abstract 

In this contribution we deal with the rounding of real numbers to floating
point numbers. Section 1 introduces the concept of rounding in an abstract setting; 
thereupon we specialize in Section 2 to rounding to floating-point numbers. 

1. Approximation of real numbers by subsets of ~ 

Let ~ denote the set of real numbers. 

Given some subset A of ~' we want to approximate a real number by the nearest- by 
element of A. In this, we take as 'distance' between numbers the absolute value of their 
difference. We must, however, ensure that, for every x E ~' there always exists a nearest
by element of A. We do so by introducing the concept of a 'subset of ~ that is fit for 
rounding to': 

Definition A nonempty set A Ç ~ is called fit for rounding to if, for all x E ~' the set 
{z: zE A: [z- xl} has a minimal element. 

0 

Examples: 
- ~ itself is fit for rounding to, 
- Q, the set of rational numbers, is not fit for rounding to, 
- Z, the set of integral numbers, is fit for rounding to, 
- {n: n EN 1\ n > 0 : 1/n} is notfit for rounding to, 
- {n: n EN 1\ n > 0: 1/n} U {0} is fit for rounding to. 

In the sequel we restriet ourselves to subsets A of ~ that are fit for rounding to. Befare 
we are ready to define the rounding of real numbers to elements of A , there is still one 
point to be discussed. By restricting ourselves to subsets A that are fit for rounding to 
we have guaranteed that, for each element of ~' there allways exists a nearest-by element 
of A. But we do not, and cannot, exclude the situation that there exist two nearest- by 
elements of A. In that case we must make a choice between the two. Which one we 
choose is by and large arbitrary, and will not influence most of the results we prove. Let 
us, therefore, introduce a function choice E A x A --> A that makes that choice for us. 
For the moment we need no further specification of choice than: 
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(Vy, z : y, z E A.: choice.y.z = y V choice.y.z = z). 

Consequently, choice(y, y) = y for all y E A.. 

We now define the function rnd from ~ to A. as the best approximation of the elements 
of ~ by elements of A.. In formula: 

for all x E ~ and y E A., 
y = rnd.x = (Vz: zE A.: (/z- x/ ;::: /y- x/) 1\ (/z- x/ = /y- x/ ==? y = choice.y.z)). 

Example: 
Let A. = { n : n E N 1\ n > 0 : 1/ n} U { 0} . 
Th en: 

for x :::; 0, rnd.x = 0, 
for x;::: 1, rnd.x = 1, 
rnd./ = 1/2 (J = 0.57721 . .. ), 
rnd.(1/27r) = 1/6 (1/27r = 0.15915 .. . ). 

rnd fullfills the following properties that are reasonable requirements for any approxima
tion function from ~ to A.: 

1. rnd is indeed a total function from ~ to A.. 

2. for all x E A., rnd.x =x. Hencerndis idempotent, i.e. rnd.(rnd.x) = rnd.x for all 
x E ~-

3. rnd is ascending, i.e. 
(\:/x, x': x, x' E ~:(x:::; x')==? (rnd.x:::; rnd.x')). 

We prove the last of these properties as follows: 
Cal! y = rnd.x and y' = rnd.x'. 
For x = x' we have y = y', hence y :::; y' . 
So let x <x' and let y i- y'. We prove that y < y'. 
From y = rnd.x and y i- y' we infer /y' -x/ > /y- x/. 
From y' = rnd.x' and y i- y' we infer /y- x'/ > /y'- x'/. 
This means that, of all the 12 permutation of x, x', y, y' in which x precedes x' (in cor
respondence with x < x'), all permutations in which y' lies between x and y (such as 
x< x' :::; y' < y) are excluded, as are all permutations with y between x ' and y' (such as 
y' < y :::; x < x') . 
This excludes immediately the following 5 permutations (all with y' preceding y): 

x< x':::; y' < y (with y' between x and y), 
x < y' :::; x' < y (with y' between x and y), 
x < y' < y <x' (with both y' between x and y and y between x' and y'), 
y' < y :::; x < x' (with y between x' and y'), and 
y' < x :::; y <x' (with y between x' and y'). 

Also the sixth permutation with y' preceding y, 
y' <x< x'< y, 
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is excluded, but bereweneed the consequences of both y = rnd.x and y' = rnd.x': 
Suppose that indeed y' < x. Then IY'- xl =x- y'. 
Suppose that indeed x < y. Then IY- xl = y- x. 
Hence IY' - xl > IY- xl implies x - y' > y- x, and we can write: 
0 < y- x' < y- x< x- y' <x'- y', in contradiction to IY- x'l > iy'- x'l· 
Hence we have excluded all 6 permutations in which y' precedes y. In the remaining 6 
permutations y precedes y', i.e. y < y'. 

0 

From the monotonicity of rnd we conclude immediately: 

If x <x' and rnd.x = rnd.x', then ('t:/y: x::::; y::::; x': rnd.y = rnd.x). 

If we define the area of attraction of an element z of A as: 

aa.z ={x: x E ~: rnd.x = z}, 

we conclude that, for all z E A, the area of attraction of z is: 
either a single real value, 
or an open, closed, or half open, half closed interval of ~. 

Therefore the set { z : z E A : aa.z} is a parti ti on of ~. 

Note that (rnd.x = z) = (x E aa.z). 

We call two elements y < y' neighbouring elementsof A if for no z E A holds y < z < y'. 

Let Y-, y with Y- < y, and y, Y+ with y < Y+ be two pairs of neighbouring elements. 
Then (Y-2+y, Y+.]l+) Ç aa.y Ç [Y-2+y, Y~Y+]. Whether or not the boundaries of the interval 
belang to aa.y depends on the function choice. 

Example: 
Let A= {n: n EN V n > 0: 1/ n} U {0}, and let choice.y.z = y if IYI 2 lzl. 
Th en: 

aa.O = ( -oo, 0], 
aa.l = [3/4, oo), 

aa (1/n) = [ 2n+l 2n-l ) for n > 1. 
· 2n*(n+l)' 2(n-l)on 

2. Application to fl.oating- point numbers 

We now come to apply the results obtained for rounding of reals in general to rounding 
of reals to a set of binary floating-point numbers. 

For the purpose of this section we define the set of floating-point numbers F as follows. 

Let n be a fixed positive natura] number (the number of bits of the mantissa). Then: 

F = {m, e: mEN 1\ e EZ 1\ 2n- l ::::; m < 2n: ±m * 2e} U {0} 
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We put no restrictions to the size of e. 

All numbers of the form m * 2e are discrete elements of :F, meaning that each of them 
has an open neighbourhood not containing other elements of :F. 0, on the other hand, is 
an (and the only) accumulation point of :F. Clearly :F is a nonempty subset of~ fit for 
rounding to. 

For fixed value of e, the numbers 2n-l * 2e, (2n-I + 1) * 2e, ... , (2n- 1) * 2e are equidistant 
neighbours. The left hand side neighbour of 2n-J * 2e, however, is (2n-J - 1/2) * 2e. 

Choosing again the function choice by2 : 

choice.y.z = y iff IYI 2': lzl, 

we find: 

aa.O = {0}, 
aa.(m * 2e) = [(m- 1/4) * 2e, (m + 1/2) * 2e), for m = 2n-I, 
aa.(m * 2e) = [(m- 1/2) * 2e, (m + 1/2) * 2e), for 2n-J < m < 2n, 

whereas the results for negative x follow from: 

rnd.( -x) = -rnd.x. 

We prove the following two properties: 

1. The first property states that the difference between x and its rounded value rnd.x 
is relatively small: 
Let x > 0 and y = rnd.x. 

Th en I u:;; I ::; 2-n. 

Pro of: 
Let y = m * 2e. Then, since x E aa.y, y - 1/2 * 2e ::; x < y + 1/2 * 2e, hence 

-1/2 * 2e <X- y < 1/2 * 2e. Then IJC!: I < l/2*2e = _L < 2- n. 
- y - m•2< 2m -

D 

2. The second property states that adding a relatively small amount E to a floating
point number y does not change its rounded value: 
Let y E :F with y > 0 and e E ~ with lel< y * 2-(n+l). 
Then rnd.(y + c) = y. 

Pro of: 
Let y = m * 2e. 
From lel < y * 2-(n+J) and m < 2n we conclude lel < 2e-I. 

If E 2': 0 then y::; y + e < (m + 1/2) * 2e, hence y + E E aa.y. 
If E < 0, then (m- 1/2) * 2e < y + e < y, whereas for m = 2n-l even lel < 2e-2 , 

hence (m- 1/4) * 2e < y + E. Again y + e E aa.y. 

0 

2Numerical analistsoften prefer to round (m + 1/2) * 2• to m * 2• rather than to (m + 1) * 2• if mis 
even. 
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This last proof showes a general pattern: To prove that the result of an operatien is 
properly rounded to a fioating-point number y, we prove that that result lies within aa.y. 

With the choice-function given above we can often carry out the rounding process of a 
real number x, x > 0, in two steps: 

1. Consicier a binary representation of x, possibly having an infinite number of bits. 
Discard all bits beyond the n + 1 most significant bits. 

2. Let k be the natura! number formed by the first n + 1 bits of x: 
k = l x * 2-e J, with e chosen in such a way that 2n :S k < 2n+I . 

Then, if k is an odd natura! number, we have to round upwards: 
for k < 2n+I - 1, rnd.x = ((k-;- 2 + 1) * 2e+l, and 
for k = 2n+I- 1, rnd.x = 2n-l * 2e+2 . 

If k is even, we just take: 
rnd.x = (k-;- 2) * 2e+I. 

If we implement the fioating-point operations +, -, *, / in such a way that the resulting 
floating-point number is obtained by rounding the exact value of result of the opera
tien, the monotony of the rounding implies that all these operations are monotone and 
commutative. Alas, the associativity property is lost. 
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Lieve, beste Jan 

Ik denk dat ik een van de weinige vrouwen ben die met recht en reden zo'n aanhef mag 
gebruiken voor jou. Al is het maar omdat je het heerlijk vindt als ik jou zit te plagen. 
Bijvoorbeeld tijdens onze gezellige rikavondjes. 

Van mij krijg je geen wetenschappelijke noch wiskundige bijdrage. Nee, ik laat me inspi
reren door onze gemeenschappelijk achtergrond: opgegroeid in een eenvoudig Brabants 
milieu hebben we de streektaal met de paplepel ingegoten gekregen. En hoewel die pap
tijd al ver achter ons ligt (maar misschien wel weer meer nabij is dan we zouden willen) 
roepen sommige karakteristieke Brabantse uitdrukkingen tijdens het rikken nog steeds een 
bepaalde genoeglijkheid op. Een genoeglijkheid die onze andere kaartmakkers niet met 
ons kunnen delen omdat ze uit een ander milieu of uit een andere streek komen. Waarmee 
het bezigen van dergelijke uitdrukkingen een bijna intiem genoegen wordt! 

Hieronder volgt een hele reeks uitdrukkingen die bij het rikken van pas komen. Sommigen 
zullen je bekend voorkomen, maar vast niet allemaal. Een verrijking van ons gezamenlijk 
idioom. En wie weet komt het tezijnertijd in het bejaardenhuis nog van pas .... 

Genoeg gezwetst, nä.w garren op de klos. 

• nekaart of ne musterd (als je te lang wacht met het uitspelen van een kaart) 

• ut gi nie urn un koei (als iemand lang zit na te denken) 

• d'r in is nie gespeuld (bij het laatste spel) 

• op ne vuile kande ge niet scheie (idem) 

• doar scheit het kä.alluf wir in dun emmer (bij tegenvaller, bijv. als de troef niet valt 
of een kaart wordt afgetroefd) 

• d'r op as ge meerijdt (tegen iemand die treuzelt met bijspelen) 

• natte voet halen (er in spelen) 

• 'k heb groten bras (slechte kaarten hebben) 

• ze zon thuis kieve (overwegen een slag te laten lopen, gokkend op de maat, maar 
toch niet doen) 

• doar moes de pliesie naor kieke (als de tegenpartij iets onverwachts doet wat in j e 
nadeel is) 

• 't vèelt as poep in un mêndje (de troef zit goed rond) 
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• Pil ( Peel) bij Marris (Maarheeze) (kaarten van maat sluiten heel goed aan) 

• kleuren is beuren of de boks scheuren (ruiten aas bij harten troef bijv.) 

• 'k verlies de kneup van min boks (ik moet steeds betalen) 

• op één pootje vraogen (de aas meevragen van een kleur waar je maar n kaart van 
hebt) 

• wie zit er veurop? Die kan er aachter nie af valle 

• vollen bak (iedereen bekent bij uitgespeelde kaart) 

• 't zit lilluk tege (troef en goede speelkaarten geconcentreerd bij niet-maten) 

• lang rijen urn d'n troef (lang spelen om de troef eruit te krijgen) 

• schuppen hebben de heund nog ni gèèr (als m en een schoppenkaart uitspeelt) 

• de geit is over de wis (zo geeft men aan dat men 3 azen heeft) 

• mi aozen kande nie rnaazen (als je misre speelt en toch een slag haalt) 

• ossen moe te kopen want die hoefde nie te mèèlken (als bij de eerste slag de gevraagde 
aas afgetroefd wordt) 

• d 'n boer hi un vrouw nodig (als een boer op een vrouw valt) 

• hier hedde de stukke van Rubens {bij het bijgooien van mooie kaarten) 

• nog éne slag, dan is ut blanken Deum (nog een slag, dan hebben we alle slagen) 

• achteraf koakelen de kiepen (kritiek achteraf is gemakkelijk) 

Jan, uiteraard hoop ik nog menig rikavondje met je door te brengen bij ons thuis. En je 
nog vaak te kunnen plagen. Ik eindig met een kaartuitdrukking die voor jou bedacht lijkt 
te zijn. 

Marloes van Lierop 

as aauwoeren troef is dan hedde gij goei kaart 
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[lJ o• '' Joo + ~---Wot """ ''" "'" met'" koo te mokeo7 

Jan, geen woord over afgeschroeide huid in Sura 2! 

Maar in Sura 70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj) 

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 44 strofen. 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 
1. Men vraagt naar de straf, die straks zal vallen 
2. Over de ongelovigen, die niemand kan weerhouden, 
3. Van Allah, de Heer der wegen die omhoog leiden. 
4. De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend 
jaren is. 
5. Heb daarom gepast geduld. 
6. Zij (de ongelovigen) zien (de straf) ver weg. 
7. Maar Wij zien die nabij. 
8. De Dag waarop de hemelen als gesmolten koper zullen worden 
9. En de bergen als zachte, gekleurde wol, 
10. En een vriend zal een vriend niet vragen, 
11. Hoewel zij elkander kunnen zien. Op die Dag zal de schuldige zich gaarne van de straf 
willen vrijkopen door zijn kinderen, 
12. En zijn vrouw en zijn broeder, 
13. En zijn familieleden die hem een toevlucht waren, 
14. En allen die op aarde zijn, om zich te redden. 
15. Stellig niet! Waarlijk het is een laaiend Vuur. 
16. Het zal zijn huid afschroeien. 
17. Het zal hem opeisen, die zich afwendt en wegloopt 
18. En rijkdommen verzamelt, en deze (gierig) terughoudt. 
19. Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige aard. 
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20. Als hem kwaad overkomt, is hij vol weeklagen, 
21. Maar als hem goed wedervaart, is hij inhalig, 
22. Behalve degenen die bidden 
23. En in hun gebeden volharden 
24. En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is 
25. Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan 
26. En degenen die de Dag des Oordeels aannemen. 
27. En degenen die de straf van hun Heer vrezen 
28. Voorwaar, er is geen beveiliging voor de straf van hun Heer-
29. En degenen die onthouding betrachten. 
30. - Uitgezonderd met hun vrouwen en degenen die zij bezitten, waarvoor hen geen 
blaam treft. 
31. Maar degenen die buiten deze (voorschriften) handelen zijn overtreders-
32. En degenen die het hun toevertrouwde bewaren en hun verdragen nakomen, 
33. En degenen die oprecht zijn in hun getuigenissen, 
34. En degenen die hun gebeden naleven, 
35. Zij zijn het die in de tuinen zullen worden geëerd. 
36. Maar wat scheelt de ongelovigen die zich naar u toe spoeden 
37. Van rechts en links in groepen? 
38. Verwacht elk hunner de tuin van verrukking binnen te gaan? 
39. Stellig niet! Wij zijn het Die hen hebben geschapen uit hetgeen zij weten. 
40. Maar neen! Ik zweer als Heer van het Oosten en het westen dat Wij macht hebben, 
41. In hun plaats betere (volkeren) dan zij voort te brengen en Wij kunnen (daarin) niet 
worden verhinderd. 
42. Laten zij zich aan ijdele gesprekken overgeven en zich vermaken tot zij de Dag tege
moet gaan welke hun beloofd is, 
43. De Dag waarop zij zich uit hun graven zullen haasten alsof zij zich naar een bepaald 
doel spoeden, 
44. Met hun ogen nedergeslagen; schande zal hen bedekken. Zo is de Dag die hun beloofd 
is. 

(Islam, De Koran) 

Het valt niet mee om in de hemel te komen. 
Liefs, Marga 
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Kloppen de bewijzen? 

Het boek Algebra en Analyse van Ackermans en van Lint en het boek Analyse van Al
roering e.a. zijn jarenlang bij het wiskundeonderwijs gebruikt. In beide boeken staat een 
stelling over het gelijk zijn van gemengde afgeleiden. 

Stelling 6.5.5 uit het boek van Ackermans en van Lint luidt: 

Stelling 1 Laat f een reële functie zijn gedefinieerd in een open omgeving van een punt 
(a, b) E IR2 en laat in deze omgeving de partiële afgeleiden fx, jy en fxy bestaan. 
Als fxy continu is in het punt (a, b), dan bestaat fyx in (a, b) en dan geldt er dat fyx(a, b) = 
fxy(a, b). 

Stelling 6.8.6 uit het boek van Airnering luidt: 

Stelling 2 Laat f een reële functie zijn gedefinieerd in een open verzameling D E IR2 en 
laat in D de partiële afgeleiden fx, jy en fxy bestaan en continu zijn. 
Dan bestaat ook fyx in de omgeving D en dan geldt er dat fyx = fxy in D. 

Op een gegeven moment vroeg jij, Jan, aan mij of ik wilde kijken of de bijbehorende 
bewijzen klopten. Het is natuurlijk niet zo gek dat zo'n vraag opduikt. Meestal betekent 
het dat het bewijs een paar stappen overslaat, een essentieel punt versluiert of gewoon 
intrinsiek moeilijk is. Ik heb je destijds laten weten dat de bewijzen correct zijn, en geef 
je, vanwege je afscheid, alsnog een schriftelijke onderbouwing van het antwoord. Het 
verbaasde mij niet dat ik weer stevig over deze bewijzen moest nadenken. De bewijzen 
draaien om bet twee keer gebruik maken van de middelwaardestelling voor één variabele, 
maar ze zijn verschillend georganiseerd. 

Hier volgt het bewijs van Stelling 1 uit het boek van Ackermans en van Lint met wat 
kanttekeningen. 

Bewijs 1 Als de limiet 

lim _hl (fy(a + h, b)- jy(a, b)) 
h-->0 

bestaat, dan bestaat fyx in het punt (a, b) en dan is de waarde van fyx(a, b) gelijk aan 
de waarde van de limiet. 
We geven bovenstaande limiet met 'Y aan. Dan is 

. . 1 1 ( ) 'Y = hm hm -h -k f(a+ h,b+ k)- f(a+ h,b)- (f(a,b+ k)- f(a , b)) 
h-->0 k->0 
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waarbij de limiet met k ----; 0 bestaat. Toepassen van de middelwaardestelling op de 
functie x f---> f(x, b + k)- f(x, b) met afgeleide x f---> fx(x, b + k)- fx(x, b) laat zien dat 
er een Ç, 0 < Ç < 1, afhankelijk van h en k bestaat zodanig dat 

1 
1 = lim lim -k (!x( a+ Ç h, b + k)- fx(a + Ç h, b)). 

h->0 k->0 

Toepassen van de middelwaardestelling op de functie y f---> fx(a + Ç h, y) met afgeleide 
y f---> fxy(a + Ç h, y) laat zien dat er een ry, 0 < ry < 1, afhankelijk van hen k bestaat 
zodanig dat 

1 = lim lim fxy( a + Ç h, b + 'f] k) 
h->0 k--->0 

(1) 

waarbij we opmerken dat de limiet voor k ----; 0 bestaat. 
Omdat de partiële afgeleide fxy continu is in het punt (a, b), zien we dat hoe dichter h 
bij 0 gekozen wordt, hoe meer lim fxy(a + Ç h, b + 'f] k) op fxy(a, b) gaat lijken. 

k->0 

Dus de limiet 1 bestaat en er geldt dat 1 = fxy(a, b). 
De conclusie is dat fyx(a, b) = 1 = fxy(a, b). 

Einde bewijs 1 

Het bewijs kan ook anders worden gestructureerd. Met dezelfde ingrediënten kan men 
laten zien dat er voor iedere E groter dan 0 een ó groter dan 0 bestaat zodanig dat voor 
alle h met 0 < lhl < ó geldt dat 

I~ (fy(a+ h,b)- jy(a,b))- fxy(a,b) I< E. 

Het bewijs uit het boek van Airnering drijft wat meer op de continuïteit van de partiële 
afgeleiden, maar daar wordt het bewijs niet eenvoudiger en niet inzichtelijker van. Hier
onder staat dit bewijs waarbij de gaten zijn opgevuld. 

Bewijs 2 Kies een punt (a, b) in de open verzameling D. 
Beschouw de functie g gedefinieerd in een omgeving van (0, 0) door 

g(h,k) = f(a+ h,b+ k)- f(a,b+ k)- (!(a+ h,b)- f(a,b)). (2) 

In het vervolg gaan we ervan uit dat h en k beiden ongelijk 0 zijn. 
Enerzijds laat het toepassen op de functie y f---> f(a + h, y) - f(a, y) van de middel
waardestelling zien dat er een ry, 0 < ry < 1, afhankelijk van hen k bestaat met 

g(h,k) = k (fy(a+ h,b+ryk)- fy(a,b+ ryk)). (3) 

Anderzijds laat het tweemaal toepassen van de middelwaardestelling op 

g(h, k) = f(a + h, b + k)- f(a + h, b)- (!(a, b + k)- f(a, b)) (4) 
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zien dat er Ç en 7), afhankelijk van h en k, tussen 0 en 1, bestaan met 

g(h,k) = hkfxy(a+f,h,b+1)k). (5) 

Op grond van formule (4) vinden we dat 

. g(h,k) 1 
k~ ~ = h (fy(a + h, b)- fy(a, b)) . 

Omdat de partïele afgeleide fxy continu is op D, kunnen we met behulp van formule (5) 
en een rijargument laten zien dat er een (, 0 < ( < 1, afhankelijk van h bestaat met 

. g(h,k) 
ltm -hk = fxy(a+ ( h,b). 
k-+0 

Er is nu eenvoudig in te zien dat 

. . g(h,k) 
ltm ltm-hk =fxy(a,b). 
h-+Ok-+0 

Op grond van formule (3) en op grond van de continuïteit van de partiële afgeleide jy 
in D zien we dat 

f ( b) I. 1. g(h,k) 
xy a, = lffi tm-hk = 

h-+Ok-->0 

= lim lim-h1 (fy(a+h,b+7Jk) -fy(a,b+7Jk)) = 
h-+Ok-+0 

. 1 
= hm -h ( jy(a + h, b) - jy(a, b)) 

h-+0 

en dus dat fxy(a, b) = fy,x(a, b). Aangezien het punt (a, b) willekeurig gekozen is, geldt 
in heel de open verzameling D dat fyx = fxy· 

Einde bewijs 2 

Bewijs 2 is nogal rommelig. In het boek ontbreken er wat argumenten, maar de gedane 
beweringen zijn wel steeds waar. Bewijs 2 kan zonder meer door bewijs 1 worden vervan
gen. 

Jan, als je niet overtuigd mocht zijn, dan hoor ik het wel. 

Frans Martens 

Literatuur 
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Academie Service, Den Haag 
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82 



Wie is Jan de Graaf ? 

Hoewel Jan al vele jaren een bekende persoonlijkheid is op de TU/e, leek het mij in
teressant een onderzoek in te stellen naar zijn bekendheid meer algemeen . De moderne 
geleerde pakt daarvoor natuurlijk zijn computer en slaat aan het goegelen. Jan heeft 
zelf zo zijn ideeën over de kampjoeter die hij doorgaans als "televisietoestel" aanduidt, 
maar dat nemen we maar even voor lief. Bij aldus intypen van" Jan de Graaf' kreeg ik 
1.440.000 hits. Dat is een bedenkelijk groot aantal. Het mag dan ook geen verwondering 
wekken dat ik, overdonderd door de omvang van deze diebees, fluks aan de slag gegaan 
ben zijn plaatje bij te kleuren met de "onbekende Jan". Hoewel een uitgebreidere bio
grafie gebaseerd op al dit materiaal nog lang niet af is, geef ik met genoegen alvast een 
kleine bloemlezing met aaitumpjes met kwoots. 

Jeugd: 

• Ik ben Jan de Graaf geboren op 12 april 1955 in Bunschoten (en gaat nu al met 
pensioen! RM). 

• Een vader uit Spakenburg was een hardwerkend bakkerswonder met een eigen zaak. 
Dit prachtige familiebedrijf bakte dagelijks heerlijk brood en bracht ondanks deze 
drukte ook nog Jan de Graaf groot. 

Opleiding: 

• "Mijn opleiding en ervaring omvatten management en marketing en sinds 1979 diver
se opleidingen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waaronder 
de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie, waaronder gestalt , lichaamsgericht 
werk en voice dialogue" . 

Werk: 

• Doorgaans zijn mijn cliënten al enigszins gevorderd in hun carrière en verkeren ofwel 
in het stadium tweede deel dertig "en wat nu", ofwel rond de vijftig "en wat is de 
zin". Geen mens is daarin hetzelfde en dus zijn oplossingen uiterst persoonlijk. 

Karakteristieken: 

• Jan de Graaf is zo iemand met een grote internationale ervaring, die goed kan 
luisteren en analyseren en daarnaast hevig geïnteresseerd is in mensen en hun ont
wikkeling. 

• Jan de Graaf: " Ik heet je welkom hier, en hoop dat we in je behoefte kunnen 
voorzien". 
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Waar vind je hem: 

• Op de plek waar Jan de Graaf "Voelen, denken en doen!"door middel van o.a. 
keramiek en speksteen tracht samen te smelten. 

Nevenfuncties: 

• Bij Tweewielerhandel Jan de Graaf kunt u een keuze maken uit een grote sortering 
rijwielen van alle merken. Mocht u naar een bromfiets op zoek zijn , dan bent u bij 
hem ook aan het goede adres. Hij levert alle bekende merken tegen de scherpste 
prijs! 

• Jan de Graaf, algemeen directeur Stichting Werk voor Ouderen: "We bieden een 
totaalpakket op zorggebied aan" (dit doet hij niet geheel belangeloos!, RM) 

• Jan de Graaf astroloog, lichaamsgericht therapeut, docent coaching persoonlijke 
ontwikkeling: "Afhankelijk van je leerdoelen kan het accent liggen op je persoonlijke 
proces of vooral op je werksituatie" 

• Provinciale Staten van Flevoland hebben Jan de Graaf 16 mei 2006 benoemd tot 
gedeputeerde van de provincie. De Graaf was de afgelopen jaren fractievoorzitter 
van het CDA en volgt als gedeputeerde Dick van Hemmen op die burgemeester van 
Nunspeet is geworden. 

• Op 6 maart 2007 is Jan de Graaf (CDA) bedigd als Eerste Kamerlid. Hij volgt 
Ab Klink op die minister van Volksgezondheid wordt (dit is een bliksemcarrière, 
waarmee tevens - eindelijk! - hij politieke kleur bekent, RM). 

• De heer J. (Jan) de Graaf is, met ingang van 1 februari 2004 benoemd tot directeur 
van TBI Techniek B.V. 

• De heer De Graaf blijft tot zijn pensionering tevens algemeen directeur van Ingeni
eursbureau Wolter & Dros B.V. (dat is nu dus afgelopen, RM). 

Hobbies: 

• Je leert het in een tel en je speelt het je leven lang", zegt Jan de Graaf, een enthou
siaste Othello-speler uit Alkmaar. In Nederland behoort hij tot de top. Ik beschouw 
het als een uitlaatklep. De werkplek is tevens mijn hangplaats. 

• Jan de Graaf, de hoofdtrainer van Budovereniging Hantei, is geslaagd voor zijn Se 
dan. 

• Onder de naam Atelier Modi wil Jan de Graaf u kennis laten maken met zijn werk. 
Modi is een afkorting van de kunstenaar Modigliani. Nog maar een korte tijd is hij 
echt met wat men noemt kunst bezig. 
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Duidelijke uitspraken: 

• "Laat ik maar gewoon eerlijk zeggen dat ik hoop er wat van te merken in mijn 
portemonnee", aldus directeur Jan de Graaf. 

• "In de jaren '90 leek deze aanpak de oplossing voor allerlei personeelsproblemen", 
zegt Jan de Graaf, werkzaam bij de werkgeversverenging AWVN. , "Ook destijds al 
vond men de arbeidsvoorwaardenpakketten te rigide." 

• "Ik zal het diplomatiek formuleren", aldus Jan de Graaf. "Ik vind het niet erg als 
we niet voorop lopen bij de infantilisering van het hoger onderwijs. Of: je moet niet 
voorop lopen bij het naar de mond praten van verhoopte studenten. Het valt me op 
dat de universiteiten wel erg met elkaar de strijd aanbinden om studenten binnen 
te halen. Dat gaat ten koste van vrijwel alles. Maar ja, een mens heeft nu eenmaal 
de neiging in alles de eerste te willen zijn, bij welk modieus spelletje dan ook." 

Uitspraken die er niet om liegen: 

• Jan de Graaf: "Ik kan met mijn team wel met 2 man achterin voetballen, maar dan 
gaan we eraan. In de vorige lichting speelde we standaard met 2 man en dat werkte 
uitstekend" . 

• Jan de Graaf: "In mijn team zitten geen mindere spelers. Er zitten wel een aantal 
spelers in die beter zijn dan de rest maar in die "rest" zitten geen spelers die veel 
minder zijn. " 

• Trainingsdag baanwielrennen onder leiding van Bondstrainer Jan de Graaf voor 
nieuwelingen en junioren 14-18 jaar (mannen en vrouwen), zonder baanervaring op 
zondag 6 november. Jan: "ik wil jou helpen een betere wielrenner te worden!" 

Minder bekende feiten: 

• Tijdens de koude oorlog schijnt de CIA ook een spion te hebben gehad in Hunschoten
Spakenburg (zie ook boven, RM). Op een dag was men hem echter uit het oog ver
loren en een geheim agent werd op pad gestuurd met het doel ene Jan de Graaf op 
te sporen. 

• In 2001 werd Jan de Graaf in Miami gearresteerd voor het witwassen van geld en 
vervolgens veroordeeld tot drie jaar hechtenis. Van deze periode, die hij in federale 
gevangenissen in Miami, Atlanta en Texas doorbracht, deed hij wekelijks verslag in 
de Volkskrant (hier is echter sprake van een misverstand. Volgens nader onderzoek 
gaat het hier om een pseudoniem van een zekere Victor Brands, RM). 
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Muzikale activiteiten: 

• Jarenlange muziekervaring is de basis van Jan de Graaf. Met veel inzet brengt Jan 
de Graaf zijn brede repertoire op uw gelegenheid. U bent aan het juiste adres als 
het gaat om populaire muziekstijlen, maar ook de ouderwetse dansen als de Valeta, 
Kruispolka en diverse andere dansen (en dan hebben we het nog niet eens gehad over 
de cantates van Bach, RM). 

• Uiteraard weet Jan de Graaf het volume aan te passen aan de juiste sfeer 

• Eénmansband Jan de Graaf is zeer op z'n plaats als het gaat om achtergrondmu
ziek bij uw diner of buffet, dansparty, bruiloft, verjaardag of zomaar een gezellige 
bijeenkomst. 

Tja, als je dit zo leest neemt je bewondering voor Jan alleen maar toe. Ik zie daarbij de 
zgn. minder bekende feiten maar even door de vingers. Immers hij doet ook heel veel 
goeds. Al die jaren dat ik hem ken is hij bovendien een uiterst plezierige collega geweest, 
met wie ik over het werk, maar ook over vele zaken daarbuiten (taal, muziek, Roomsche 
Blijheid) boeiende en vaak humoristische discussies heb mogen voeren. Ik mag hopen dat 
wij nog lang van zijn humor, markante uitspraken en levenswijsheid mogen genieten. 

Ad multos annos! 

Bob Mattheij 

Web site @2007 Inspiratie I Jan de Graaf. Alle rechten voorbehouden 
Niets van dit document mag worden verveelvoudigd, overgenomen of overgeseind zon
der voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan de Graaf 
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Over niet-lineair gekoppelde Duffing 
vergelijkingen 

J an-Cees van der Meer 

Opgedragen aan Jan de Graaf ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. 

1. Inleiding 

Deze notitie is gebaseerd op aantekeningen naar aanleiding van een vraag van Prof. J . 
Boersma die hij mij stelde over [3]. Het probleem betreft het beginwaardeprobleem van 
twee niet-lineair gekoppelde Duffing vergelijkingen 

{ !" = - /(1- j2- g2), g" = -g(l- j2- g2), 

f(O) = a, f'(O) = 0, g(O) = 0, g'(O) = b . 

Schrijven we f = y1, f' = -x1 , g = y2 , g' = - x2 dan gaan deze vergelijkingen over in een 
stelsel van 4 vergelijkingen 

±1 = Y1 (1 - Yi - Yn , 
.1;2 = Y2(1 - Yi - YD , 
Yl = -X! ) 

Y2 = -x2, 
YI(O) = a, Y2(0) = 0, x 1 (0) = 0 , x 2(0) = - b. 

Dit stelsel vergelijkingen is een Hamiltonstelsel, d .w.z. het kan geschreven worden als 

z = J'VH(z), 

met 

en 
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met z = (x1, x2, Yb y2) E IR4. We schrijven voor het Hamilton vectorveld corresponderend 
met H ook wel XH(z) = J'\1 H(z). Dit vectorveld is integreerbaar, naast de energie 
H is ook de functie S = x 1y2 - x 2y1 invariant. Introduceren we de Poissonhaak door 
{F, G} = 'VG · J'\1 F dan is {H, S} = 0, d.w.z. Sis constant langs de oplossingen van 
XH. 

Dit Hamiltonstelsel komt overeen met de standaard Hamiltoniaan voor de Hamiltoniaanse 
Hopf bifurcatie [2] als men voor de bifurcatieparameter neemt v = 1 en voor de tweede 
orde coëfficiënt a= -1. Er is sprake van een subkritische bifurcatie waarbij de bifurcatie
parameter ver van de kritische waarde af ligt. Voor het gegeven integreerbare probleem is 
echter voor de meetkunde van de faseruimte alleen het teken van de bifurcatieparameter 
van belang (zie [2]). 

2. De gereduceerde faseruimte en de effectieve potentiaal 

Beschouw het vectorveld Xs, dit wordt gegeven door 

{ ~:: ~~: 
Y2 = Yl 

Alle banen van dit vectorveld zijn periodiek. De stroming van het vectorveld wordt 
gegeven door de één-parametergroep exp(tXs). 

Introduceer nu X= !(xî + xD, Y = !(y? + YD, and Z = X1Y1 + X2Y2 · Deze functies zijn 
samen met S invarianten voor het vectorveld Xs, er geldt {X, S} = {Y, S} = { Z, S} = 
{ S, S} = 0. De afbeelding 

p : IR4 ----; IR4 ; z ----; (X, Y, Z , S) . 

is nu een banenafbeelding voor de stroming van het vectorveld Xs. Iedere baan wordt 
onder deze afbeelding gereduceerd tot precies één punt in de beeldruimte, de banenruim te, 
en ieder punt in de beeldruimte correspondeert met precies één integraalkromme, die 
topologisch equivalent is met een cirkel. De beeldruimte wordt bepaald door de relatie 

4XY = Z 2 + S2 

Het beeld van een oppervlak S(x, y) = constant, zeg S(x , y) = s, kan nu in de (Z, Y, X)
ruimte beschreven worden door het oppervlak gegeven door 4XY = Z 2 + s 2 . Deze twee
dimensionale ruimte wordt wel de gereduceerde faseruimte genoemd. Dit is het principe 
van symplectische reductie (zie [1],[2]). Het oorspronkelijke 2-vrhijheidgraden Hamilton
stelsel reduceert tot een !-vrijheidsgraad Hamiltonstelsel op deze ruimte. Merk op dat 
de gerduceerde faseruimte die men krijgt voor s = 0 geen gladde variëteit is. Meer alge
meen verkrijgen we op de banenruimte een gereduceerd stelsel differentiaalvergelijkingen 
gegeven door 

Xr~(z) = W'\11-l(Z, Y, X, S) , 

88 



Figuur 1: Effectieve potentialen voor s2 = 1~0 , s2 = f.i en s2 = ~ . 

met 7-i(Z, Y, X, S) =X+ Y- Y2 en 

({Z,Z) {Z,Y} {Z,X} {Z,S)) c~y 
2Y -2X 

~) W _ {Y,Z} {Y, Y} {Y,X} {Y,S} 0 -Z 
- {X,Z} {X,Y} {X, X} {X,S} 2X z 0 

{S,Z} {S,Y} {S,X} {S,S} 0 0 0 

Men vindt dus 

r~ 
-2X + 2Y- 4Y2 

y = -Z 
x = Z+2ZY 
s = 0 

Stationaire punten van het gereduceerde vectorveld worden dus gegeven door Z = 0 en 
X = Y- 2Y2 . Deze punten corresponderen met banen van Xs en zijn dus ook voor 
het originele vectorveld XH periodieke banen. Periodieke banen van het gereduceerde 
vectorveld corresponderen in de originele faseruimte met invariante tori. 

Meer informatie over de banen van het gereduceerde vectorveld krijgt men door de po
tentiaal voor dit systeem te beschouwen 

2 z2 + s2 
V8 (Y, Z) = Y - Y + 4y , Y ~ 0 . 

Vs = h geeft nu de gereduceerde X1t baan met H =hen S = s . Op deze wijze kan men 
de aard van alle invariante oppervlakken die in de originele faseruimte worden bepaald 
door H =henS= s beschrijven (zie [2]). 

De potentiaal isparabolisch in de Z-richting en heeft een minimum voor Z = 0. Dus is 
het voldoende om de effectieve potentiaal te beschouwen 

in figuur 1. is de effective potentiaal gegeven voor s2 = 1~0 , s 2 = f.i and s2 = ~. 

Voor s = 0 is de effective potentiaal 

Vo = Y - Y2 , Y ~ 0 . 
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Figuur 2: Zwaluwstaart in het (h,s)-vlak 

samen met de positieve verticale as. Voor s2 < 17 heeft de effectieve potentiaal een 
minimum voor hmin en een maximum hmax· Alleen voor hmin < h < hmax snijdt een 
horizontale lijn op hoogte h de potentiaal in drie punten, waarbij twee linker van deze 
drie punten corresponderen met een periodiek baan van het gereduceerde vectorveld. 

De extrema van de gereduceerde potentiaal corresponderen met stationaire punten van 
het gereduceerde vectorveld. Deze worden gegeven door de derdegraadsvergelijking 

Deze stationaire oplossingen worden in de ( h, s )-ruimte gegeven door de discriminantlocus 
van deze vergelijking, die de vorm heeft van een zwaluwstaart. (zie figuur 2.) 

De punten binnen de zwaluwstaartkromme corresponderen met drievoudige intersectie 
met de potentiaal en geven gereduceerd een disjuncte "cirkel" en een "lijn" en in de 
originele faseruimte een disjuncte torus en cilinder. Periodieke banen kunnen dus alleen 
corresponderen met punten op en binnen de zwaluwstaartkromme. 

3. Details van periodieke banen 

Dat de methode van reductie ons in staat stelt ook meer gedetailleerde vragen over peri
odieke banen te beantwoorden wordt geïllustreerd door de vragen in [3] te beantwoorden. 
De vragen die in gesteld worden, zijn 

(a) Laat zien dat er een niet-triviale functie E(u, v) bestaat zo dat voor alle a, b > 0 
E(P(t) + g2 (t), r(t) + g'2(t)) onafhankelijk is van t. 

(b) Laat zien dat als f en g beide periodiek zijn in t met periode T , en als bovendien 
op t = 0 j<t) + g<t) niet een locaal minimum is, dat dan a ~ 1, b2 ~ a2 (1 - a2 ) en 
T > 21r. 

( c) Geef een voorbeeld van een f en een g die voldoen aan de voorwaarden van (b). 

(d) Bewijs dat er een a en b gekozen kunnen worden zo dat de bijbehorende baan (!, g) 
periodiek is en min(P + g2 ) < ~ max(J2 + g2 ). 
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Bovenstaande methodiek maakt het mogelijk deze en andere vragen te beantwoorden. 

Merk op dat f 2 (t) + g2(t) = 2Y en j"l(t) + g12 (t) = 2X. Mogelijke keuzes voor E zijn 
dus, bijvoorbeeld, H en S. 

De gegeven beginwaarden corresponderen met X = ~b2 , Y = ~a2 , Z = 0 en S = ab. 
Een eenvoudige berekening geeft nu dat de extrema van Vs(Y) corresponderen met de 
snijpunten van Vs(Y) en K(Y) = Y- 2Y2 . Periodieke banen corresponderen met een 
horizontale lijn die Vs(Y) in drie punten snijdt. Wanneer de beginwaarde niet overeenkomt 
met de minimale Y waarde, d.w.z. het meest linker snijpunt dan moet de beginwaarde 
overeenkomen met het middelste snijpunt. Hiervoor geldt dat Vs(Y) ( 2Y- 3Y2. Waar 
uit volgt dat b2 ( a2 (1 - a2 ). Verder is het zo dat de periodieke baan met de maximale 
Y waarde correspondeert met het maximum is van V0 (Y), d.w.z. met Y = ~, dus voor 
alle periodieke oplossingen is a ( 1. 

Wanneer men de oplossingen van Xs met de juiste beginwaarden invult in de originele 
vergelijkingen vindt men dat, met een aanpassing van de periode, dit ook oplossingen 
zijn voor het originele probleem. Hierbij is voor deze oplossingen X = Y - 2Y dus 
b2 = a2 (1 - a2 ) . Deze oplossing zijn dan 

Y1 (t) = -a-Jl=a2 sin( .Jl="a2t) , 

Y2(t) = a-Jl=a2 cos( .Jl="a2t) , 

x1(t) = acos(.Jl="a2t), 

x2 (t) = asin(.Jl=a2t). 

De periode nadert van boven naar 21r als a naar nul nadert. 

Als we oplossingen beschouwen waarvoor S = 0, dan is a = 0 of b = 0. Als a -I 0 en 
b = 0, dan kunnen we oplossingen vinden waarvoor x 2(t) = y2(t) = 0, voor alle t. Het 
stelsel vergelijkingen beperkt zich in het (x1, y1)-vlak tot een I-vrijheidsgraad Hamilton
stelsel dat overeenkomt met de Duffing vergelijking. De oplossingen van deze vergelijking 
zijn precies de oplossingen van het gereduceerde vectorveld. De Xs stroming voert deze 
oplossingen over in andere oplossingen. Op deze wijze worden de twee dimensionale inva
riante oppervlakken die corresponderen met H =hen S = s, opgevuld met gereduceerde 
oplossingen. Dus invariante tori bestaan uit periodieke banen en de invariante cirkel die 
correspondeert met (h, s) = (i, 0) bestaat uit stationaire punten. 

Voor de oplossingen op deze tori corresponderend met (h, 0), 0 < h < ~, is min Y(t) = 0 
dus minY(t) < ~maxY(t). Voors -I 0, maar dicht bij 0, hebben we een soortgelijke 
situatie. De minimale oplossing van Vs(y) = ~b2 + ~a2 - ia2 • Dus min Y(t) < ~ max Y(t) 
alleen als b2 < ~a2 - ~a4 . 

Referenties 

[1] Arms, J .M., Cushman, R.H. and Gotay, M.J. (1991). A Universa! Reduction Procedu
re for Hamiltonian Group Actions. In Ratiu , T . (ed.), The Gwmetry of Hamiltonian 
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Wanneer welopgevoede, en bijgevolg ontwikkelde, Engelse heren vroeger op reis gingen, 
namen ze in hun koffer drie boeken mee: de Holy Bible, een dundruk-uitgave van de 
Complete Works van William Shakespeare, en A Treatise on Conic Sections van George 
Salmon (1819-1904). Ze konden dan in den vreemde zich troosten, vermaken, of ontspan
nen, al naar gelang. 

Het spreekt voor zich, dat de reizende moderne mens, massaal en computergedreven de 
wereld rondholderdebolderend, voor zulke literaire genoegens geen aandacht kan opbren
gen; en het boek van Salmon, om het daar maar bij te laten, is dan ook, na honderd jaar 
als klassiek leerboek van de analytische meetkunde der kegelsneden te hebben gediend, 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw niet meer herdrukt. De ellips, hyperbool en para
bool zijn verdreven naar de uithoeken van de wiskunde, simpele voorbeelden in de lineaire 
algebra en banen van opzienbarende exoplaneten. Ook de bibliotheek heeft, naar verluidt, 
zijn bestanden opgeschoond, zodat Jan de Graaf, desondanks geïnteresseerd gebleven, mij 
onlangs kwam vragen naar een eenvoudig boek over de kegelsneden. De vraag is inmid
dels achterhaald: op het omslag van één harer tijdschriften kondigde de MAA onlangs de 
verschijning aan van een nieuw boek in de reeks 'The Dolciani Mathematica] Expositions' , 
geschreven door Keith Kendig, met als titel Conics, en met het hierbij afgebeelde plaatje 
van een ellips als blikvanger. Het betreft een eenvoudige stelling, gemakkelijk te bewijzen, 
op p. 140. Zij geldt ook voor een hyperbool. Maar geldt ze ook voor een parabool? 

Prove that ~OP I IOQI = a1 - b2~ 

Men kan een recensie van het boek vinden in AMMonthly van mei 2007, p. 461-4, zodat 
ik kan volstaan met te vermelden dat een zgn. dvd wordt meegeleverd ten gerieve van 
jeugdiger lezers. 

Jan de Graaf kwam tegen het einde van de jaren zestig bij de Afdeling der Wiskunde 
oplopen. Hij studeerde toen bij Natuurkunde, na een vooropleiding in Electrotechniek, 
maar vond het Wiskundeprogramma aldaar wat aan de magere kant en kwam ons (zoals 
het jongetje in een bekend verhaal van Dickens) "om een klein weinigje méér" verzoeken. 
Hij liet de met koperdraad verwikkelde Fourierreeksen achter zich, hij was trouwens ook 
niet zo'n Fouriertype1 , en schoot door naar de Lineaire Analyse. Dit deel van de Wiskunde 

1) "M. Fourier avait l'opinion que Ie but principal des mathmatiques tait l'utilit publique et 
l'explication des phnomnes naturels; mais un philosophe comme lui aurait d savoir que Ie but unique 
de la science, c'est l'honneur de !'esprit humain" 
C.G.J. Jacobi, in een brief aan A.M. Legendre (1830). Geciteerd door J. Dieudonn {1987) . 
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werd toen, het waren de jaren vóór de informatica-eruptie, zowel hier als elders in de 
wereld door velen met verve beoefend; het is Wiskunde met een sterk structurele inslag, 
een Reuzenstelling van Pythagoras: bijna iedere operator is een lineaire combinatie van 
projecties. Daar is hij gebleven, achtergebleven kan je beter zeggen, hij is met de IT
stroom niet afgedreven. Hij had, en heeft nog, een klein weinigje meer te bieden. 

Pensioen is een lijfrente: je zal van de honger niet omkomen; emeritaat, daarentegen, is: 
de dienst is afgelopen, met zijn last en zijn onmiskenbaar grote vreugden. Het neemt even 
tijd om te wennen, maar met de kegelsneden kun je al spoedig ontspannen weer verder 
gaan. 

Nuenen, 13juni 2007 

'0/. van der Meiden 

94 



Van 1958 tot 1962 deed Jan de HTS- Breda, met een stage bij SCK te Mol. SCK is Studie 
Centrum voor Kernenergie. Op Bruggeske 51, Achterbosch/Moldonk heb ik 3 maanden 
een zolderkamer met hem gedeeld ( nov. 1960 tjm jan 1961 ) 

De foto is genomen rond december 1960. 

Van links naar rechts ..... . 

Kees Broeders, Jan de Graaf, Piet Mulders, Jac Aarts 

Met vriendelijke groeten, 
Piet Mulders 
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Beste Jan, 

Bovenstaande foto is genomen bij mijn afscheid van de TUE wegens pensionering in 2002. 
We kennen elkaar al heel erg lang. Als pas beginnend natuurkundedocent (toen nog 
wetenschappelijk ambtenaar) heb ik jou in de 60-er jaren nog meegemaakt als student. 
Reeds toen gaf je blijk van het nodige kritische inzicht door mij erop te wijzen dat je he
lemaal niets begreep van een naar mijn oordeel volkomen glashelder verhaal dat ik op een 
quanturnmechanica-instructie had verteld, en waaraan jij als student deelnam. Inderdaad 
had ik een wiskundige subtiliteit op de bekende fysische manier geheel over het hoofd 
gezien: er bestaan geen unitaire transformaties die genormeerde functies overvoeren in 
niet-genormeerde. Van gegeneraliseerde functies had ik toen nog nooit gehoord. 

Terwijl dit voor een beginnend fysicus die probeert de eerste beginselen van de quan
turnmechanica onder de knie te krijgen niet ter zake doende muggenzifterij leek (zelf had 
je het later soms over "gegeneraliseerde nonsens"), zou dit toch een niet onbelangrijke rol 
gaan spelen in onze relatie. Om te beginnen waren daar onze studieclubjes waarin we 
probeerden gezamenlijk met andere theoretici onze theoretische en wiskundige kennis bij 
te spijkeren door belangwekkende boeken zoals o.a. die van von Neumann, Jauch, Whit
ham en Arnold te bestuderen. Ik moet zeggen dat ik ondanks of misschien wel juist door 
deze studies er nog steeds (met jou) van overtuigd ben dat de diepe fysica vaak niet in de 
wiskundige subtiliteiten zit. Toch hebben we, denk ik, daar allemaal veel van geleerd, en 
ik hoop dat het nog steeds mogelijk is tijd uit te trekken voor zulke activiteiten die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de academische sfeer binnen een wetenschappe
lijke instelling, en soms zelfs kunnen leiden tot praktische toepassingen. 

Immers, niet alle generalisatie is "nonsens". De wiskunde speelt nu eenmaal een be
langrijke rol in de fysica, en het kan de moeite lonen om op wat meer gegeneraliseerde 
wijze ermee om te gaan dan in de fysische literatuur gebruikelijk is. Met name de gene
ralisatie van het quanturnmechanische observabelenbegrip van hermitische operator naar 
positieve operator-waardige maat blijkt belangrijke operationele consequenties te heb
ben. Dit heeft geleid tot regelmatig contact tussen ons. Aanvankelijk door middel van 
je betrokkenheid bij een hele reeks van afstudeerders, wier door mij begeleide pogingen 
om het quanturnmechanische meetproces te doorgronden door het uitwerken van allerlei 
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voorbeelden je op welwillend kritische wijze becommentariëerde. Later, toen het allemaal 
wat serieuzer werd, door het gezamenlijk begeleiden van promovendi. Ik heb daar goede 
herinneringen aan, al moet ik zeggen dat het niet altijd meeviel om de fysica te behoeden 
voor verzuipen in de wiskundige problematiek. 

Hieronder zie je een foto die eveneens is genomen tijdens mijn afscheid, en die, denk 
ik, karakteristiek is voor de manier waarop je mens en materie benadert. Je begint met 
een ijzersterk betoog waarin een probleem op heldere en overtuigende manier wordt ge
steld. Daarbij schuw je niet om terug te grijpen op oude Griekse wijsgeren, pauselijk 
encyclieken of vedantische werken waarvan de wijsheden voor jou kennelijk gesneden koek 
zijn. Maar geleidelijk aan ontspant zich de ernstige gelaatsuitdrukking, en ontstaat er 
een ondeugende glimlach die de wending begeleidt die je verhaal heeft genomen toen je 
de oude wijsheden ging toepassen op de situatie van de toegesprokene. Mede namens 
Yolanda spreek ik hierbij de wens uit dat we die glimlach nog vaak zullen zien. 

Willem de Muynck 
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Beste Jan, 

In de loop der jaren hebben wij gezamenlijk heel wat papieren avonturen beleefd. Al 
weer ruim over de honderd. Het ene avontuur was wat boeiender dan het andere en 
we zijn het gelukkig vaak niet eens over de merites van het gekozen boek. Maar keer 
op keer blijkt tijdens de discussie dat een van ons er onvermoede kwaliteiten in heeft 
ontdekt. Bovendien hoeft de discussie niet bij het boek te stoppen: de geschiedenis 
van de katholieke kerk, de muziek van Bach, de euvels en geneugten van de moderne 
samenleving en, ja, hoe kan het ook anders, zo af en toe de wiskunde passeren even
eens de revue op zo'n avond. Nader beschouwd bleek er lijn te zitten in de boeken 
die we hebben gelezen, zie hieronder. Dat er nog maar vele papieren belevenissen 
mogen volgen! 

Aart, Agi, Frans, Fred, Georg, Harrie en Ria 

Hoe we van boek 1 tot en met boek 130 kwamen 

In het begin werd Moskou op sterk water gezet gedurende zowel de Karelische nach
ten als tijdens The remains of the day aan het Ende einer Diensfahrt. Julianus de 
afvallige bekende (hoewel hij De filosofie van het Belcampisme aanhing): "Ik heb de 
koning van Engeland gediend." In de encyclopedie, See under: Love, vonden we Anna 
Karenina met Een slagerszoon met een brillelje in wat Kartonnen dozen schuilen. We 
zagen Pale fire lichten Over de bergen, langs de Famished raad tot aan de Velden 
van eer van July's people. We voelden Rage toen in Hotel New Hampshire en The 
white hotel tegen alle redelijkheid in De staart van de Hundejahre verborgen werd in 
Howards' End. We wisten dat The storyteller aan De heren van de thee de Kroniek van 
een stenen stad vertelde, maar intussen waren The English patient, De advocaat van 
de hanen en Leo Africanus toch Voorbij goed en kwaad geraakt. We waarschuwden 
Kees de jongen: "Moenie kijk nie naar Het woeden der gehele wereld". In het Memorial 
do Conventa werd geschreven Over liefde en andere duivels, weliswaar onder Het vijf
de zegel, maar het voerde Terug tot /na Damman en dat was een Catch 22. We reisden 
met de Oriënt Expres, over De brug over de Drina; vele Blauwe maandagen opgeslo
ten in De donkere kamer van Damocles. We bereidden ons met de Stone diaries en 
The Shipping News voor op een tocht naar De eilanden. Speelden The power and the 
glory, Het meesterstuk of The insult een belangrijke rol in Die intimen Geständnisse 
des 0/iver Weinstock? In elk geval hadden de Rates of exchange veel te maken met 
de manier waarop Meneer Beerta Vuile handen maakte in Maerlants wereld. As 1/ay 
dying en bezig was met mijn Last orders hoorde ik De geruchten dat het antwoord op 
de vraag Is dit een mens samenhing met De ontdekking van de hemel. De kus had 
plaats gevonden, daaraan hechtten wij Meer dan geloof. We zaten bij Angela's ashes 
met de resten van De vier maaltijden, toen Der Vorleser ons onderhield met de Abes
sijnse kronieken. Het was Mooi, maar dat is het woord niet, ondanks de hoopgevende 
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Jonge sla in het oosten. Toen volgde een Timequake en met Taal zonder mij lukte het 
helaas niet om A monk swimming van de Stad der blinden naar Combray te krijgen. 
De vaders van de gedachte filosofeerden over Mein Jahrhundert en De eeuw van mijn 
vader met als gevolg dat de Publieke werken een Publiek geheim zijn geworden. We 
waarschuwden: " Kijk uit voor parachutisten die neerdalen boven The sea, the sea" 
en dat was The end of the aftair voor de American pastorale. Het lied en de waarheid 
zetten ons in Gloed met An equal music in het Gesloten huis van de Kinderen van 
de Arbad. Toen verklapten De meester en Margarita de Kinderen van Gabalawi hoe 
De dief uit het huis Buddenbrooks de relikwieën van The God of Smal/ Things had 
ontvreemd. Uit The true history of the Kelley gang bleek dat Nooit meer slapen na 
een Kindheit in Ostpreussen voor The master of Petersburg een droeve realiteit was. 
Zelfs het aanwenden van De hydrograaf mocht niet baten. Bij De zonnewijzer werd 
de Kaddisj voor een ongeboren kind gezegd. " Ik heet Karmozijn" was de strijdkreet 
van Sleuteloog, toen hij, vergezeld van vermoeide Vaders en zonen, De langverwachte 
verwelkomde Aan de oevers van de Bosporus. De reis van de voorganger viel samen 
met Het bezoek van de lijfarts aan Ségou (De aarden wallen!) op Allerzielen. In het 
Fundbüro veranderde de luchthartigheid in Het ernstig spel, toen De Elzenkoning en 
Dr. Glas beslist naar Austerlitz wilden om De grijze zielen te zuiveren in De mysterieu
ze vlam van koningin Loana. We zagen later Joseph Fouché, als Kind van alle volken, 
Knielen op een bed violen geflankeerd door A/i en Nino, de Niemandsbruid. De Zahir 
vormde een obsessie Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan. Daarentegen was 
Mijn soevereine liefde voor Joseph de uiting van Een schitterend gebrek en Shalimar 
the Clown leidde, als Man without a country, In naam van de heiden met geestdrift Het 
psalmenoproer. Max Havelaar haalde op 't nippertje de Nachtzug nach Lissabon en 
was zodoende nog net op tijd voor The dean's December. 
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Sferische harmonischen: 
Persoonlijke herinneringen en een toepassing 

Georg Prokert 

Als ich den Kreis, den ewig du bewegst, 
o du Ersehnter, so ertönen hörte, 
in Harmonie nach deinem Ma6 bestimmt und 
Klang, 
Da schien mir der Himmel von der Sonne 
Flamme 
im Vmkreis rings zu Jodern, da nicht Regen, 
nicht Fluss sich je zu solchem See ergoss. 
Der nie gehörte Ton, das groBe Licht 
liel3en nach ihrer Ursach mein Verlangen 
so heiB entbrennen, wie ich's nie gekannt. 

Dante 

Die Sonne tönt, nach alter Weise, 
In Brudersphären Wettgesang, 
Und ihre vorgeschriebne Reise 
Vollendet sie mit Donnergang. 
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, 
Wenn keiner sie ergründen mag; 
die unbegreifiich hohen Werke 
Sind herrlich wie am ersten Tag. 

Goethe, "Faust" 

Auf jeden FaJI werden die Engel auch Töne hervorbringen und ver
nehmen können, gleich uns, oder vielmehr besser als wir. [ ... ] Bei ih
nen ist Musik und Tanz eins, so daB der Tanz seine Musik von selbst 
mit sich bringt. Nämlich es verhält sich bei ihnen, wie bei den klein
sten Körperteilchen. Wenn Körper tönen, so besteht der Ton nur in ei
nem raschen Schwingen ihrer Atome, einem Tanze derselben; und indem 
mehrere derselben zusammen so tanzen, stellen sie ordentliche Touren 
in den Klangfiguren dar. [ ... ] Wenn also Engel tanzen, so komponiert 
sich das Musikstück von selbst dazu; sie tanzen dessen Klangfiguren. 

Dies ist die wahre Harmonie der Sphären, der wunderschönen Augen, 
der Engel. 

Aber es fragt sich, ob nicht blol3 Gott diese Harmonie vernimmt. 

Gustav Theodor Fechner, "Vergleichende Anatomie der Engel" 
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Persoonlijke herinneringen 

In mijn tijd als promovendus bij Jan de Graaf heb ik onder meer gezien hoe hij steeds 
in staat was de intuïtie in abstracte conteksten te behouden door naar zo eenvoudig 
mogelijke voorbeelden en standaardsituaties te kijken. Dit klinkt nogal vanzelfsprekend, 
maar om dit met winst te kunnen doen zijn veel ervaring en nogal wat vaardigheden 
nodig aangaande juist deze standaardvoorbeelden. Jan beschikt hier ruimschoots over, 
tijdens mijn promotieonderzoek zag ik echter niet altijd meteen het nut hiervan in: Ik 
was immers- met een zekere jeugdige onbesuisdheid, zou Jan misschien zeggen- juist in 
algemene stellingen en situaties geïnteresseerd. Daarbij , vond ik, had je niets aan speciale 
voorbeeldjes met eigenschappen die je in de algemene contekst toch niet ter beschikking 
stonden. 

Typisch biervoor waren Jans steeds terugkerende verwijzingen naar sferische harmoni
schen, een onderwerp waarbij ik mij door ontbrekende voorkennis sowieso nooit op mijn 
gemak voelde. Geregeld zei hij dingen als: "In een bol kun je dit alles expliciet opschrij
ven in termen van sferische harmonischen . . . ", "Als je gewoon even naar de sfeer kijkt 
dan krijg je dus de sferische harmonischen als eigenfuncties ... " of (erger nog) "je zou 
dit eens moeten uitrekenen door te ontwikkelen in sferische harmonischen" (ahum ... ). Ik 
bracht daar dan altijd tegen in dat ik juist naar algemene gebieden keek en om die reden 
sowieso niets van dit soort expliciete berekeningen hoefde te verwachten. 

Maar de tijden veranderen, en de zelfveroorzaakte gaten in mijn wiskundige bagage nemen 
wraak. Nu ik - samen met Erwin Vondenhoff, een afstudeerder van Jan - wél aan het 
kijken ben naar rotatie-symmetrische problemen krijg ik het idee dat ik toch maar beter 
naar Jan had kunnen luisteren en hoor ik mezelf regelmatig dingen tegen Erwin zeggen 
die griezelig veellijken op hetgeen ik ooit van Jan te horen kreeg. Gelukkig heeft Erwin, 
vooral dankzij zijn vooropleiding door Jan, daar dan wél oren naar. 

Een van onze resultaten in verband daarmee wil ik hier presenteren, omdat hier het nut van 
sferische harmonischen voor een niet-standaard toepassing vrij duidelijk naar voren komt. 
Voor details verwijs ik de lezer naar [3, 4]. De gebruikte technieken worden toegepast op 
verwante problemen in [1, 2]. 

Niettriviale gelijkvormigheidsoplossingen in een Hele-Shaw pro
bleem met extinctie 

We beschouwen het volgende bewegende randprobleem: gezocht een bewegend gebied 
t ~---+ O(t) c IR3 met 0 E O(t) en functies p(-, t) : O(t) --+ IR zodanig dat 

6..p 1-uS in O(t), 
p = -"(K- op f(t) := 80(t), 

Vn = -~ Op f(t). 

Hierbij is /'i, de gemiddelde kromming van f(t) (negatief voor convexe O(t)), "f > 0 is de 
oppervlaktespanningscoëfficient en J.L > 0 de zuigsnelheid. Verder is Vn de snelheid van de 
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rand r(t) in richting van de buitennormaal n. 

Dit probleem staat bekend als Hele-Shaw stromingsprobleem met suctie en regularisering 
door oppervlaktespaning. Het gaat hierbij om een nietlokaal evolutieprobleem voor een 
oppervlak, d.w.z. de oplossing wordt volledig bepaald door het begingebied 0(0) = 0 0 . De 
regularisering leidt ertoe dat het probleem een (voor korte tijd) goed gesteld, parabolisch 
probleem van orde 3 is. Aangaande het gedrag op lange tijd, blow-up etc. zijn echter nog 
tal van open vragen. 

Duidelijk is dat een (triviale) oplossing gegeven wordt door een krimpende bol rond 0: 

O(t) = a(t)IB3 (1) 

met 183 de eenheidsbol in IR3 en a(t) = (1- 3Jl,tj(47r))tf3 . Deze oplossing bestaat tot het 
tijdstip te = 47r/(3Ji,) waarop het gebied O(t) verdwijnt. 

We passen een tijdsafhankelijke herschaEng toe en zoeken oplossingen van de vorm 

n(t) = a(t)nr(t) (2) 

met 

nr := { ç E IR3 \ {0} IIÇI < 1 + r c~l)} u {0}, 

waarbij r(t) een tijdsafhankelijke, continue functie op S2 met waarden in ( -1, oo) is. Merk 
op dat r = 0 via (2) correspondeert met (1) . 

Men kan nu het bewegende randprobleem herschrijven als 

or 1 ot = a(t)3 (/Ft(r)- Ji,F2(r)). 

Hierbij zijn Ft en F2 zekere gladde, niet-lokale afbeeldingen van orde respectievelijk 3 en 
1, gedefinieerd op een nulomgeving in een Sobolevruimte van voldoende hoge orde. 

Elke oplossing van het corresponderende stationaire probleem 

Ft ( r) - !!:. F2 ( r) = 0 
'Y 

(3) 

correspondeert via (2) met een zelfgelijkvormige oplossing van het bewegende randpro
bleem die tot aan t = te bestaat en op dat tijdstip totaal verdwijnt. We zullen niet-triviale 
oplossingen dichtbij r = 0 verkrijgen met behulp van een bifurcatieargument waarbij het 
karakteristiek getal ( := Ji,h de bifurcatieparameter is. 

Omdat zowel F 1 als F2 equivariant zijn ten opzichte van rotaties is het niet verrassend 
dat hun lineariseringen rond r = 0 spectrale decomposities in termen van sferische har
monischen hebben. Preciezer 

F{(O)h = N ( -~h - Nh + 2h) , 

F~(O)h = _.!..._ (Nh + 3h) . 
47f 
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Hierbij is N de Dirichlet-Neumann operator op S2 met spectrum bestaande uit de eigen
waarden 0, 1, 2, . . .. De eigenruimte horende bij eigenwaarde k is de ruimte van sferische 
harmonischen van orde k.2 

Het is nu eenvoudig na te rekenen dat de kritieke waarden voor de bifurcatieparameter in 
(3) gegeven worden door 

k 3 + k2 - 2k 
( = (k := (k := 47r k + 3 ' k = 2, 3, 4 .... 

Er rest nog een technisch probleem: de bij deze waarden optredende nuleigenwaarden in 
de linearisering van (3) zijn niet enkelvoudig. Dit kan verholpen worden door opnieuw 
gebruik te maken van de rotationele symmetrie die het toestaat om (3) te beschouwen 
in Sobolevruimten van functies die rotatie-symmetrisch zijn ten opzichte van de z-as. In 
deze ruimten vormen de zonale harmonischen, gegeven door 

met e de polaire hoek en Ft de Legendrepolynomen, een volledig orthogonaal stelsel, en 
de eigenwaarden van N (en dus ook van de linearisering van (3)) zijn enkelvoudig. 

Tenslotte de preciese formulering van onze stelling, met de nodige notatie: Zij s > 5 vast, 
zij H~ (S2) de deelruimte in H•(S2) bestaande uit de functie met rotatie-symmetrie rond 
de z-as, en zij Xk het orthoptement van (Y~) in H~ (S2). Verder zij U x een nulomgeving 
in H~(S2 ) en 

Stelling 1 Zij k ?: 2. Er is een J > 0 en een C 1 -kromme 

(!, m) : ( - o, J) ---t Xk x IR 

zodanig dat (!(0), m(O)) = (0, (k) en 

Fx,m(r) (TYk0 + Tj(T)) = 0, TE ( -o, o). (4) 

Bovendien is er een omgeving van (0, (k) zodanig dat elk nulpunt van (r, () ~ Fx ,c,(r) van 
de vorm (TY~ + T j(T), m(T)) of van de vorm (0, () is. 

Het bewijs van de stelling is een rechtstreekse toepassing van de stelling van Crandall 
en Rabinowitz over "bifurcatie van een enkelvoudige eigenwaarde" ([5], Theorem 13.5). 
Merk in het bijzonder op dat de zonale harmonischen de richting aangeven waarin de 
bifurcatie-oplossingen van de triviale oplossing "aftakken" . 

2De spectrale eigenschappen van N zijn mij al jaren geleden door Jan uitgelegd zonder dat ik daar op 
dat moment grote belangstelling voor had. 
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In Geen Jaar Ingenieur, of hoe de logaritme 
Jan belet een echte ingenieur te worden. 

Een ingenieur maakt dimensieloos om het inzicht, niet om zijn berekeningen te contro
leren. Een ingenieur is scrupuleus en gebruikt slechts dimensieloze argumenten van wis
kundige functies. 

Deze diepe maar radicale ideeën zijn een selectie van Jan's evangelie, gepredikt tijdens de 
ochtenddiensten1 die wij de afgelopen jaren mochten meemaken. 

Ik wil hier aantonen hoe niet-vanzelfsprekend deze ideeën zijn, omdat de echte ingenieur 
toch anders denkt. Ik zal een paar voorbeelden geven die weliswaar anekdotisch maar 
zeer serieus zijn, omdat ze komen uit een gebied waar de botsing tussen maatschappij en 
techniek in wet en regelgeving geïnstitutionaliseerd is, te weten lawaainormen en vlieg
tuigcertificatie. 

Het grote bereik van ons gehoor, zowel in amplitude als frequentie, maakt dat we voor de
ze variabelen geen bruikbare fysiologische referentie hebben, waardoor onze waarneming 
van geluid ruwweg logaritmisch afhankelijk is van de fysische basisvariabelen (vrij naar 
de wet van Weber). Als gevolg hiervan speelt in de akoestische perceptieleer de logaritme 
een grote rol. Zo is een basiseenheid van geluidsniveau, de SPL (Sound Pressure Level), 
gedefinieerd als 20 maal de logaritme van de verhouding tussen de drukfluctuaties p(t), 
L2-gemiddeld over een afgesproken periode T, en een referentiewaarde Pref· 

Vanwege bepaalde eigenschappen van de logaritme die bij iedere middelbare scholier be
kend waren, kunnen we in plaats van te delen, de logaritme van de middelingstijd maal 
de referentiewaarde ook als constante aftrekken, en voilà: daar verschijnt al de eerste 
wiskundige functie met dimensievol argument. 

8 PL ~ 20 log ( 1T p( t )'dt) -20 log( Tp,.f) 

"Wat is daar verkeerd aan?" raad ik u denken. Niets, als het hierbij bleef. Deze SPL 
is echter de bouwsteen van allerlei andere normen. Een seconde geluid representeert een 
praktisch oneindig-dimensionale grootheid, die zich, in combinatie met de variabele ge
voeligheden van de burger, slechts met veel moeite I-dimensionaal laat ordenen middels 
een norm. Als deze norm (dwz. het niet voldoen eraan) bovendien geld gaat kosten, zodat 
we juristen en politici in ons natuurwetenschappelijk wereldje moeten toelaten, dan wordt 
het duidelijk dat bij het tot stand komen van zo'n norm het hanteren van elementaire 
wiskundige rekenregels zo ongeveer het laatste is waar men zich druk om maakt. 

In het bij elkaar goochelen van een norm worden logaritmes van drukken met tamelijk 
arbitraire factoren vermenigvuldigd, opgeteld bij logaritmes van aantallen en gevoelsfac
toren, waarna er tenslotte een passende constante bij wordt opgeteld om een getal te 

1 a.k.a. koffiepauzes 
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krijgen dat positief is, niet te klein en niet te groot, zodat het resultaat wetenschappelijk 
klinkt. 

Een voorbeeld is de officiële bepaling van het EP N L (Effective Perceived Noise Level), 
een maat voor het op de grond waargenomen operationele lawaai van een tijdens start 
of landing passerend vliegtuig. Voordat een vliegtuig gecertificeerd wordt en verkocht 
mag worden, moet het (in ons deel van de beschaafde wereld) beneden een bepaalde 
EP N L waarde scoren2. Ik heb hieronder een samenvatting van de procedure tot deze 
norm gevoegd3 (de complete procedure bevat nog vele tabellen, grafieken, voorbeelden, 
uitzonderingen, en voorschriften voor de aanvlieg- en start-paden). 

Het is interessant te zien hoe weinig wiskundig de procedure geworden is, ook al liggen 
er herkenbare ideeën onder. Het leest als een belastingaangiftebiljet, met opdrachten om 
waarden te omcirkelen, en verschillen tussen, dan wel sommaties over, stapjes te nemen 
waar het zoveel eenvoudiger was om te spreken van afgeleide en integraal. Meestal zijn 
de cofficiënten getallen in 2 cijfers, soms wordt op wonderlijke wijze een 2-log exact in 
10-log omgeschreven. In plaats van een eenvoudige macht van 10 wordt men haast op een 
dwaalspoor gebracht met de" antilog". Tenslotte wordt in de" duurcorrectie" (D) dezelfde 
"Maximum Tone-Corrected Perceived Noise Level"(PNLTM) afgetrokken, die er in het 
eindresultaat (EPNL) weer bij wordt opgeteld4 . 

Hoe hilarisch ook, deze EP N L is een zeer serieuze zaak. Een vliegtuig dat het niet haalt 
is onverkoopbaar en daarom alleen al gaat deze norm over miljarden $ / €'s. 

Van een andere aard is de norm die bepaalt of een vliegveldomgeving met teveel lawaai 
belast wordt. Zoals bekend, werd de groei van Schiphol in het recente verleden in hoge 
mate beperkt door het (te) lage totale geluidsquotum dat bij wet was toegekend. Om
dat deze koek in november al op was, moest Schiphol's lawaai daarna tot 31 december 
worden gedoogd. Om de daaruit volgende politieke crisis op te lossen is de volgende truc 
toegepast, die per definitie legaal is, maar wel de sterke verdenking aan zich heeft dat op 
slinkse wijze van de onkunde van de gemiddelde burger en politicus is gebruik gemaakt. 

Een vliegveld is geen vliegtuig, en EP N L's zijn niet een goede maat voor het lawaai rond 
een vliegveld. Hierin moet zowel het lawaai per vliegtuig, als hoe vaak en wanneer het 
optreedt meetellen. In de jaren zestig heeft de commissie Kosten hiertoe een onderzoek 
(enquête) gedaan, teneinde te komen tot een mooie maat voor de geluidsbelasting in een 
punt x op de grond. Dit werd iets wat er zo uitziet: 

met de naam Kosteneenheden (Ke). Hierbij duidt i op de i-de vliegbeweging, g een 
dagdeel-gewichtsfactor, L de gemeten SP L (mits boven 65 dB), en 15 en 157 leuke con-

2Naar verluidt ging Fokker hiervoor altijd naar een woestijn in Spanje omdat de klimatologische 
omstandigheden in combinatie met overigens volkomen overbodige motor de-icing al een dB-tje scheelde. 

3van: http:/ /rgl.faa.gov /Regulatory ...a.nd_Guidance_Library /rgFina!Rule.nsf/ 
4 Waarschijnlijk is dit ook een voorbeeld van de schijnbewegingen, die oud-premier Kok indertijd deed 

verzuchten dat er maar 7 mensen in Nederland waren die dit begrepen. Hij overdreef, want hij bedoelde 
alleen maar dat hij er niets van begreep, maar toch 
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stanten. Als je alles constant neemt, en de afkap negeert, dan wordt dit 

20 
B = 20 log N + IS L - 157 . 

Als de jaarlijkse afname van lawaai per nieuw gebouwd vliegtuig is te schatten op 0.3 dB, 
dan volgt hier dus direct uit hoeveel N mag toenemen bij gelijkblijvende B 5 : 

6.N 1 1 
- = --6.L = - = 2% . 

N 15 50 

Let hierbij op de factor 15. Een kleinere factor laat meer groei toe. Daarom kwam het 
Schiphol wel zeer goed uit dat met ingang van 2004 deLden-norm (Day-Evening-Night) in 
alle Europese landen verplicht werd. Deze norm ziet er zo uit (als we weer alles constant 
nemen): 

Leien= 10logN + L - const. 

We krijgen nu een maximaal toegestane relatieve groei van 

6.N 1 3 
- = --6.L=- =3% . 

N 10 100 

Anderhalf keer zoveel dus door een factor 10, waar eerder 15 stond. Zo ziet de burger tot 
zijn verbazing dat langzaam maar zeker, met afnemende L, Schiphol steeds beter aan de 
norm voldoet , terwijl er toch niets is veranderd .... 

Om kort te gaan, er blijft werk aan de winkel. 

Sjoerd Rienstra, Malden 16 juni 2007 

5 Differentieer N(L) impliciet naar L. Aardige som voor cursus Calculus. 
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Section A36.4 Calculation of Effective Perceived Noise Level From Measured 
Data 

A36.4.2 Perceived noise level. 

A36.4.2.1 Instantaneous perceived noise levels, PNL(k), must be calculated from instantaneous 
one-third octave band sound pressure levels, SP L( i, k) as follows: 

Step 1: For each one-third octave band from 50 through 10,000 Hz, convert SP L(i, k) to perceived 
noisiness n(i, k), by using the mathematica! formulation of the noy table given insection 
A36.4.7. 

Step 2: Combine the perceived noisiness values, n(i, k), determined in step 1 by using the following 
formula: 

N(k) = n(k) + 0.15 { [~ n(i, k)] - n(k)} = 0.85n(k) + 0.15 ~ n(i, k) 

where n(k) is the largest of the 24 values of n(i, k) and N(k) is the total perceived noisiness. 

Step 3: Convert the total perceived noisiness, N(k), determined in Step 2 into perceived noise 
level, P N L(k ), using the following formula: 

10 
P LN(k) = 40.0 + log 2 log N(k) 

A36.4.3 Correction for speetral irregularities. 

A36.4.3.1 Noise having pronounced speetral irregularities (for example, the maximum discrete 
frequency components or tones) must be adjusted by the correction factor C(k) calculated as 
follows: 

Step 1: After applying the corrections specified under section A36.3.9, start with the sound pres
sure level in the 80 Hz one-third octave band (band number 3) , calculate the changes 
in sound pressure level (or "slopes") in the remainder of the one-third octave bands as 
follows: 

s(3, k) = no value 

s(4,k) = SPL(4,k)- SPL(3,k) 

s(24,k) = SPL(24,k)- SPL(23,k) 

Step 2: Encircle the value of the slope, s( i, k), where the absolute value of the change in slope is 
greater than five; that is where: 

l~s(i,k)l = ls(i,k)- s(i -1,k)l > 5 

Step 3: (1) If the encircled value of the slope s(i,k) is positive and algebraically greater than the 
slope s(i - 1, k) encircle SPL(i , k) . 
(2) If the encircled value of the slope s( i, k) is zero or negative and the slope s( i - 1, k) is 
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positive, encircle SPL(i-l,k). 
(3) For all other cases, no sound pressure level value is to be encircled. 

Step 4: Compute new adjusted sound pressure levels SPL'(i,k) as follows: 
(1) For non-encircled sound pressure levels, set the new sound pressure levels equal to the 
original sound pressure levels, SPL'(i,k) = SPL(i,k). 
(2) For encircled sound pressure levels in bands 1 through 23 inclusive, set the new sound 
pressure level equal to the arithmetic average of the preceding and following sound pressure 
levels as shown below: 
SPL'(i, k) = ~[SP L(i - 1, k) + SPL(i + 1, k)] 
(3) If the sound pressure level in the highest frequency band (i= 24) is encircled, set the 
new sound pressure level in that band equal to: 
SPL'(24, k) = SPL(23, k) + s(23, k) 

Step 5: Recompute new slope s'(i, k), including one for an imaginary 25th band, as follows: 

- s'(3, k) = s'(4, k) 

- s'(4,k) = SPL'(4,k) - SPL'(3,k) 

- s'(24, k) =SP L'(24, k) -SP L'(23, k) 

- s'(25, k) = s'(24, k) 

Step 6: For i, from 3 through 23, compute the arithmetic average of the three adjacent slopes as 
follows: 

Is( i, k) l = ~ls'(i, k) + s'(i + 1, k) + s'(i + 2, k)l 

Step 7: Compute final one-third octave-band sound pressure levels, SPL"(i,k), by beginning with 
band number 3 and proceeding to band number 24 as follows: 

- SPL"(3,k) = SPL(3,k) 

- SPL"(4,k) = SPL"(3,k) + s(3,k) 

- SPL"(24, k) = SPL"(23, k) + s(23, k) 

Step 8: Calculate the differences, F(i, k), between the original sound pressure level and the final 
background sound pressure level as follows: 
F(i,k) = SPL(i,k)- SPL"(i, k) 
and note only values equal to or greater than 1.5. 

Step 9: For each of the relevant one-third actave bands (3 through 24), determine tone correction 
factors from the sound pressure level differences F(i , k) and Table A36-2. 

Step 10: Designate the largest of the tone correction factors, determined in Step 9, as C(k). (An 
example of the tone correction procedure is given in the current advisory circular for this 
part). Tone-corrected perceived noise levels P N LT(k) must be determined by adding the 
C(k) values to corresponding PNL(k) values, that is: 

PNLT(k) = PNL(k) + C(k) 
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A36.4.4 Maximum tone-corrected perceived noise level 

A36.4.4.1 The maximum tone-corrected perceived noise level, PNLTM, must be the ma.Jdmum 
calculated value of the tone- corrected perceived noise level P N LT( k). It must be calculated 
using the procedure of section A36.4.3. To obtain a satisfactory noise time history, measurements 
must be made at 0.5 second time intervals. 
Note: In the absence of a tone correction factor, PNLTM would equal PNLM. 

A36.4.4.2 After the value of P N LT M is obtained, the frequency band for the largest tone 
correction factor is identified for the two preceding and two succeeding 500 ms data samples. 
This is performed in order to identity the possibility of tone suppression at P N LT M by one-third 
octave bandsharing of that tone. If the value of the tone correction factor C(k) for PNLTM 
is less than the average value of C(k) for the five consecutive time intervals, the average value 
of C(k) must be used to compute a new value for PNLTM. 

A36.4.5 Duration correction. 

A36.4.5.1 The duration correction factor D determined by the integration technique is defined 
by the expression: 

[( 1) ft(2) PNLT ] 
D = 10log T lt(l) antilog-1-0-dt - PNLTM 

where T is a normalizing time constant, PNLTM is the maximum value of PNLT, t(1) is the 
first point of time after which P N LT becomes greater than P N LT M- 10, and t(2) is the point 
of time after which P N LT remains constantly less than P N LT M - 10. 

A36.4.5.2 Since P N LT is calculated from measured values of sound pressure level (SP L ), there 
is no obvious equation for P N LT as a function of time. Consequently, the equation is to be 
rewritten with a summation sign instead of an integral sign as follows: 

[( 1) df.6.t PNLT(k)l 
D = 10log T {; 6t.antilog 10 - PNLTM 

where 6t is the length of the equal increments of time for which P N LT(k) is calculated and 
d is the time interval to the nearest 0.5s during which P N LT(k) remains greater or equal to 
PNLTM-10. 

A36.4.5.3 To obtain a satisfactory history of the perceived noise level use one of the following: 
(a) Half-Second time intervals for 6t; or (b) a shorter time interval with approved limits and 
constants. 

A36.4.5.4 The following values forT and 6t must be used in calculating D in the equation given 
insection A36.4.5.2: T = 10 s, and 6t = 0.5s (or the approved sampling time interval). Using 
these values, the equation for D becomes: 

[( 1) 2d PNLT(k)] D=10log T t;antilog 10 -PNLTM-13 

where d is the duration time defined by the points corresponding to the values P N LT M- 10. 

A36.4.6 Effective perceived noise level. 
The total subjective effect of an airplane noise event, designated effective perceived noise level, 
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EP N L, is equal to the algebraic sum of the maximum value of the tone-corrected perceived 
noise level, PNLTM, and the duration correction D. That is: 

EPNL = PNLTM + D 

where P N LT M and D are calculated using the procedures given in sections A36.4.2, A36.4.3, 
A36.4.4. and A36.4.5. 
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Beste Jan, 

Mijn eerste herinnering aan jou is nog geen 7 jaar geleden, toen ik als 18 jarige wiskunde kwam 
studeren in Eindhoven. Dat was bij Analyse 1, als mijn geheugen mij niet al te zeer in de steek 
laat. Je was, en bent nog steeds neem ik aan, een uitstekend docent. Niet alleen leek je je lessen 
altijd bijzonder goed voor te bereiden (of je dat daadwerkelijk deed of dit soort vakken eenvoudig 
op ervaring gaf, dat weet ik natuurlijk niet), maar, veel belangrijker voor mij, was je gewoonweg 
een genot om naar te luisteren. Mooie zinsnedes, grappen, onverwachte vergelijkingen, etc, etc. 

Ook tijdens de studiereis naar Griekenland was je verreweg het populairste staflid. Ik herinner 
me in het bijzonder nog de rondleiding door een universiteitsbibliotheek door een medewerkster 
die bijzonder enthousiast was over het computersysteem dat de catalogus doorzoekbaar maakte, 
en jouw droge commentaar: "Ik doe dat altijd met Google". Ook je speech halverwege in een 
sfeervol restaurant in het bruisende Hersonissos was memorabel. Recenter heb ik me uitstekend 
vermaakt met het lezen van je verslag van de "lnspiratiereis". 

Toen ik voor mijn afstudeercommissie op zoek moest naar iemand van buiten de eigen groep 
moest ik al snel aan jou denken. Dat was eerlijk gezegd niet zo vreemd, aangezien je een van 
de weinige stafleden was die ik kende en die ook aan alle eisen voldeed, maar toch. De korte 
discussies die ik met je heb gehad waren voor mij bijzonder verhelderend. Het bleek weer eens 
dat je iets pas echt snapt als je het aan iemand anders kunt uitleggen. Het spijt me nog steeds 
dat ik niet meer aandacht heb besteed aan je suggesties die buiten mijn vakgebied lagen. 

Jan, dit stuk is inmiddels veel langer dan eigenlijk de bedoeling was, dus laat ik afsluiten: De 
faculteit verliest met je vertrek een uitstekend docent, en een geweldig persoon. Ik wens je alle 
geluk en vooral veel plezier in je nieuwe functie als Professor Emeritus. 

Dan Roozemond 
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Bijdrage van Jo Salemans over Jan de Graaf 

Jan, herken je deze foto's nog? Weet je nog 
waar, wanneer, bij welke gelegenheid? Ik zal 
je uit de droom helpen. Het zal studiejaar 
1964/65 geweest zijn. Ze zijn gemaakt in de 
catacomben van Kasteel Weil. We waren daar 
op een bezinningsweekend, georganiseerd door 
de RK Studentenvereniging "Sanctus Thomas 
Morus"(deze vereniging is in 1980 opgeheven be
grijp ik?!). We waren daar met onze meisjes. Jij 
was met Esther en ik met Annemieke. Annemie
ke werd gedurende ruim 20 jaren mijn levensge
zellin en de moeder van mijn kinderen. Jouw 
relatie met Esther mocht niet beklijven; jouw 
levensgezellin en moeder van je kinderen werd 
Ria. 

Jan, ik herinner me nog dat omstreeks die tijd, 
zeg de beginjaren van onze studie en onze ont
luikende aandacht voor het andere geslacht, wij 
meerdere malen indringende gesprekken hadden 
over het onderwerp "man vrouw, samen leven"; 
het was meestal tijdens de maaltijd in de mensa. 
Opgegroeid zoals zowel jij als ik zijn in zéér tra
ditionele, zéér conventionele gezinnen, voelden 
wij de behoefte en de noodzaak om onze opvat
tingen en inzichten omtrent voornoemd onder
werp bij te stellen naar tijd en omgeving. En 
Jan, we hebben toen een behoorlijke emancipa
torische ontwikkeling doorgemaakt. 

De volgende uitdrukking wordt vaak in dit verband gebruikt en klinkt daardoor misschien een 
beetje afgezaagd, maar geeft wel duidelijk weer wat onze conclusie was: "vrouwen in de man
vrouw relatie hebben veel meer rechten dan alleen maar het aanrecht". 

Jan, jij was een van de weinigen waarmee ik over dit soort onderwerpen van gedachten kon 
wisselen en meningen en standpunten kon uitwisselen en toetsen. Het is voor mij heel belangrijk 
geweest. 

116 



Wiskundige met een late voorliefde voor zwemmen 

Prof.dr. ir. J. (Jan) de Graaf neemt binnen de faculteit Wiskunde en Informatica een pro
minente plaats in . Niet alleen heeft hij een diepgaande kennis van een aantal onderdelen der 
wiskunde - ik noem differentiaalmeetkunde, functionaalanalyse, tensorrekening - , maar ook is 
hij uitstekend ingevoerd in de mathematische fysica. In die zin staat hij in de traditie van, 
bijvoorbeeld, onze voormalige hoogleraren prof. dr. J. Boersma (1937- 2004) en prof. dr. C.J. 
Bouwkamp (1915- 2003). In De kleine TU/e encyclopedie 1956-2006 is een lemma gewijd aan 
antieke wiskunde, 'antiek' slaat hier op het service onderwijs in de wiskunde zoals dat, globaal, 
in de eerste drie decennia van het bestaan van de TU/e werd gedoceerd. Aan de samenstelling 
van de bijbehorende syllabi en dictaten hebben diverse docenten bijgedragen, waaronder ook 
Jan. Hij is op het prijzenswaardige idee gekomen om al dat materiaal, vaak van hoge kwaliteit, 
op een DVD vast te leggen. Zijn uitspraak over de homeopathische verdunning van de collegestof 
zoals die tegenwoordig wordt aangeboden, vind ik nog altijd een schitterende oneliner. Daaruit, 
maar ook uit andere meningen die Jan koestert en die hij zo mooi onderkoeld naar voren kan 
brengen, blijkt dat hij geen nieuwlichter is. Hij zou zich, denk ik, goed kunnen vinden in het 
aforisme van de dichter J .C. Bloem (1887- 1966): 'Elke verandering is een verslechtering, zelfs 
een verbetering'. 

Sinds een aantal jaren kom ik Jan, behalve op vloer acht van het Hoofdgebouw, regelmatig 
tegen in het zwembad van het Studentensportcentrum. Eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. 
Jan heeft vele interesses, maar dat het beoefenen van sport daar ook toe behoorde verraste mij. 
Met grote regelmaat en discipline trekt hij, met lome slag, zijn baantjes; van de aantrekkelijke 
studentes die hem omringen, trekt hij zich ogenschijnlijk niets aan. Wat kan hem ertoe gebracht 
hebben op latere leeftijd te gaan zwemmen? Baarde zijn body-mass index (die ongetwijfeld 
boven de 25 ligt) hem zorgen? Hoe het ook zij: Jan is een man van gewicht, figuurlijk, maar ook 
letterlijk. Voor wat dat laatste betreft: ik kan dat beoordelen, want ik sta regelmatig met hem 
na het zwemmen onder de douche. Ook als Jan straks met emeritaat is, hoop ik hem daar en 
op de faculteit nog vaak te ontmoeten; hij is een collega met wie men graag omgaat en waarbij 
men zich zelden verveelt. 

Frans Schurer. 
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Entropy, Classica! Hydrodynamics and the 
GENERIC formalism 

Inleiding 

HanSlot 
Toegepaste Analyse, TU/ e 

Jan, mijn eerste kennismaking met jou dateert al uit 1979 toen wij beiden, ik als pril 
student en jij als reeds gevestigd wetenschapper, deelnamen aan de 4de Scheveningen 
Conferentie over Differentiaalvergelijkingen met als thema "Geometrische Methoden voor 
Differentiaalvergelijkingen". Vele jaren later kwamen we elkaar weer tegen toen een stu
dente, Bianca Wouters, bij Toegepaste Analyse wilde afstuderen op een industrieel rele
vant onderwerp. Fons van de Ven bracht jou en Bianca met mij bij DSM in contact en zo 
is zij uiteindelijk onder onze begeleiding succesvol afgestudeerd op een onderwerp uit de 
statistische mechanica van polymeren. Toch heb ik jou vooral de laatste jaren beter leren 
kennen toen ik zelf als deeltijdhoogleraar bij Toegepaste Analyse terecht was gekomen. Jij 
combineert in mijn ogen op een ideale manier intellectuele eruditie met pretentieloosheid 
en gezonde zelfspot. Je bent weliswaar in de eerste plaats een mathematisch analyticus 
pur sang maar in onze interactie de afgelopen jaren verloochende jij jouw achtergrond 
in de theoretische natuurkunde geenszins. Met name bij de zogeheten "Öttinger bijeen
komsten" over niet-evenwiehts thermodynamica en het GENERIC formalisme die ik de 
afgelopen anderhalf jaar organiseerde was (en ben) jij een zeer actieve en kritische deelne
mer met oog voor zowel mathematische duidelijkheid en strengheid als oog voor fysische 
betekenis en relevantie. Het leek me dan ook aardig om ter ere van jouw emeritaat in dit 
liber amicorum een kleine toepassing op te nemen van dit GENERIC formalisme. Een 
toepassing betreffende een alternatieve formulering van de klassieke hydrodynamica. Ik 
laat het dan vervolgens graag aan jou over om deze niet al te strenge behandeling van 
de nodige mathematische kanttekeningen te voorzien. Ik hoop, Jan, dat we nog jaren 
van jouw aanwezigheid en kennis maar ook humor en nuchterheid mogen genieten op de 
afdeling. Het ga je in ieder geval zeer voorspoedig in de toekomst. 
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Abstract 

An alternative formulation of classica! hydrodynamics involving the entropy density 
instead of the internat energy density is shown to be compliant with the GENERIC 
formalism . 

Classica! hydrodynamics 

Classica! hydrodynamics, the mathematica! theory descrihing flow phenomena in ordi
nary gases and liquids, is the archetypical example of a nonequilibrium thermadynamie 
theory. lt is usually formulated as a set of three partial differential equations (PDE) 
for the primary variables of the theory, the so-called hydrodynamic fields consisting of 
the local mass, momenturn and energy densities. These PDE physically represent local 
balance laws for mass, momenturn and energy. In addition the theory involves two con
stitutive assumptions, namely that the stress tensor is an isotropie function of the rate of 
deformation tensor ("Newton's law") and that the heat flux vector is proportional to the 
temperature gradient ("Fourier's law"). Inherent to this formulation of classica! hydrody
namics is the assumption that "locally"thermodynamic equilibrium holds, the so-called 
Local Thermadynamie Equilibrium (LTE) hypothesis, allowing to sensibly define quanti
ties such as a local temperature, a local pressure etc. Denoting the hydrodynamic fields 
by p, Mi = p vi (i = 1, 2, 3) and c with vi the i-th component of the local velocity field, 
the set of PDE read 

Ot p = -&J(PVJ) 

Ot Mi= -&j(Mi Vj)- OiP- Oj Tij 

at s = - aj ( s v j) - P &1 v 1 - &j ~q - Tij ai v j 

(1) 

(2) 

(3) 

where the Einstein summatien convention is used and where p is the local thermadynamie 
pressure, TiJ the ij-th component of the locaJ viscous stress tensor and .:l;_q the i-th compo
nent of the local heat flux vector. The latter two quantities are in classica! hydrodynamics 
given by 

(4) 

and 

(5) 
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The material constauts 7], "' and À that appear in these constitutive relationships are the 
shear viscosity, the bulk viscosity and the thermal conductivity respectively. On account 
of the LTE hypothesis, the local thermadynamie pressure p(r) is related to the local mass 
and energy densities viaalocal equation of state p(r) = p(p(r), c(r)). 

GENERIC framework 

The above formulation of classica! hydrodynamics can be castinto the so-called GENERIC 
framework, that is, it can be written in the form 

dx óE óS 
- = L(x) ·- + M(x) ·
dt óx óx 

(6) 

where x denotes the set of state variables. In this case x is a "column" of two scalar and 
one vector field col [p; M ; c] belonging to some appropriate Hilbert space, such as for 
instanee .C~(V) = .C2 (V) EB .C~(V) EB .C2 (V) with V c IR3 the volume of the system. In 
(6) E and S denote the systems's total energy and total entropy respectively. These two 
quantities are at the heart of the GENERIC approach. In the formulation of classica! 
hydrodynamics as discussed in the previous section they are given by 

E = f d3r [Mr(r) + c(r)] Jv 2p(r) 
(7) 

S = 1 d3rs(p(r),c(r)) (8) 

where s(p(r), c(r)) is the local entropy density that follows from the LTE hypothesis. 
From these expressions for E and S it is easy to derive the Frechet derivatives ~~ and ~~ 
that appear in (6), i.e. 

- = col - -v2 · v ·1 óE [ 1 ] 
óx 2 1 1 

(9) 

óS = col[-~· 0 · .!..] 
óx T 1 1 T 

(10) 

where J..L = J..L(r) is the local chemica! potential. Equally important in the GENERIC 
formalismare the "matrices"L(x) and M(x) that appear in (6), the so-called Poisson 
matrix and friction matrix, respectively. The Poisson matrix is supposed to be anti
symmetrie and the friction matrix symmetrie and positive semi-definite in the following 
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sense. For two given but arbitrary "phase functions" A : .C~(V) --+ IR and B: .C~(V)--+ IR 
chosen in some appropriate function space it should hold that 

óA óB 
{A B} = - · L · - = - {B A} , - óx óx , 

óA óB 
[A,B] = óx · M · óx = [B,A] 

[A, A];:::: 0 

(11) 

(12) 

(13) 

The first bracket {A, B}, appropriately called Poisson bracket, in addition bas to fulfill a 
few other requirements such as satisfying the Jacobi identity etc. Finally, both matrices 
are required to be degenerate in the sense that they should satisfy 

óS 
L(x) · óx = 0 

óE 
M(x) · óx = 0 

(14) 

(15) 

In the spirit of Jan's 4 notation, the GENERIC form conesponding to the set of PDE 
(1), (2) and (3) reads 

(16) 

where the non-zero elements of tbe friction matrix M are given by 

M22,ij = -oj(rJ T o;(4))- ó;j ok(rJ Tok(4))- oj ( (~>:- ~rJ) To;(4)) 

1 1 2 2 2 
M33 = 2rJT(okvl)(olvk) + 4(~>:- 3rJ)T(okvk) - ok(>..T ok(4)) 

M23,i = oj(rJT (oj v;) 4) + O; (~(~>:- ~77) T (ok vk) 4) 

1 2 
M32,j = -17T (oj vk) ok(4)- 2(~>:- 377) T (ok vk) oj(4) (17) 
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One can show that the two matricesLand M, so introduced in (16) and (17), both satisfy 
all the necessary requirements mentioned earlier. 

Alternative formulation of classica! hydrodynamics 

Instead of using the local internal energy density c(r) as one of the state variables, one 
can equally take the local entropy density s(r). This leads to a formulation of classica! 
hydrodynamics that is more in agreement with the traditional formulation of equilibrium 
thermodynamics where one employs E(S, V, N) instead of S(E, V, N) that is employed 
in the so-called Massieu formulation of equilibrium thermodynamics. By the way the 
traditional formulation of classica! hydrodynamics that we have been discussing sofar is 
in effect akin to this Massieu formulation. 

The use of the new set of state variables x' =col [p; M; s] implies that we have to find an 
expression for Ot s instead of (3). This is easily derived using the LTE hypothesis because 
this allows us to write 

at s = ( 8 P s) ( 8t p) + (oe s) (at c) 

= - 1: ( 8t p) + 2_ ( 8t c) 
T T 

If we now substitute (1) and (3) into (18) we obtain aftersome rearrangement 

OtS= - o(sv)+2_[). '7q_2_T ov· 
J J T J V J T lJ ' J 

(18) 

(19) 

In tbis alternative formulation of classica! hydrodynamics also the expressions for the 
total energy E and total entropy S change. They now become 

E' =I d3r [~~~~) + c(p(r), s(r)] (20) 

S' =I d3rs(r) (21) 

and hence we also obtain new Frechet derivatives 
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- = col " - -v2 · v · T fJE' [ 1 ] 
óx' ,... 2 ' ' 

(22) 

fJS' 
~ = col [0; 0; 1] 
u x' 

(23) 

This all leads to the following GENERIC representation 

(24) 

Having ample time as a retired citizen, I now leave it up-to Jan to work out the 4 
expressions for the matrix elements of M' and show that this alternative representation 
is GENERIC compliant. 
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Is Jan dwars? 

Het is al weer 37 jaar geleden dat ik voor het eerst met het dwarse karakter van Jan 
kennis maakte. Ik was lector geworden in de groep van Bert Broer en Jan was daar als 
promovendus werkzaam. Het was de tijd van de repressieve tolerantie en Bert was daar 
een grootmeester in, zonder dat overigens zelf te weten. Rebellen, zoals Jo Kobussen en 
zelf benoemde reactionairen, zoals Jan konden in het door Bert Broer bestierde wereldje 
uitstekend gedijen. Jo was uiterst progressief en Jan schepte er een satanisch genoegen 
in om daar de meest reactionaire standpunten tegenover te stellen. Als het nodig was 
om voldoende diep te schokken bij het racistische af. Het maakte de koffiesessies van de 
groep tot een spannend en interessant gebeuren. Provoceren leek de eerste opgave die Jan 
zich stelde. Daar de meest voor de hand liggende en vrij algemeen gedeelde mening het 
verwerpelijke van de maatschappij in het algemeen en de terreur van de hoogleraren in de 
universiteit in het bijzonder betrof, lag hier een breed veld voor oppositionele standpunten. 
Het was voor Jan een rijke bron van inspiratie. 
Waarom deed Jan dat? Als met grote overtuiging een bepaalde mening naar voren werd 
gebracht, dan lag het in het karakter van Jan om zich onmiddellijk af te vragen of er 
ook niet iets te zeggen viel over het tegengestelde. Zo zit hij nog steeds in elkaar. Jan 
was niet in de wieg gelegd voor de experimentele natuurkunde, maar voor het uitvoeren 
van dit soort experimenten in meningsvorming heeft hij wel een bijzonder talent. Het is 
hetzelfde talent dat hem zijn werk liet doen op de wijze zoals hij dat zijn hele loopbaan 
heeft gedaan. Wel werd het steeds abstracter. Van de elektotechniek, via de theoretische 
natuurkunde naar de wiskundige analyse. Jan heeft mij wel eens verzekerd dat dit voor 
hem de weg van de minste weerstand was. De meeste moeite had hij nog moeten doen 
op de HTS. Dat diploma had hem nog het meeste bloed zweet en tranen gekost. Op de 
TH, ja zo heette dat toen nog, ging het al een stuk gemakkelijker en kon het dan ook 
gebeuren dat door extracurriculaire activiteiten in de kleine uurtjes hij wat vermoeid op 
zijn werk arriveerde. Bert Broer, die de goede gewoonte had om zijn studenten niet naar 
zich toe te roepen, maar ze in hun kamer op ie zoeken, trof hem dan ook een keer zittend 
aan, of beter steunend op zijn bureau met zijn armen onder zijn hoofd gevouwen slapend 
aan. Hij kreeg toen het vaderlijke advies: "Jan, slapen doe je het comfotabelst in je bed". 
Volgens mij heeft hij die raad opgevolgd. 

Frans W. Sluijter 
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Beste Jan, 

Wij vinden het fijn om deze twee mijlpalen in jou leven mee te mogen vieren, te we
ten je 65ste verjaardag en het einde van je werkzame leven bij de TU. 
Als oude buren willen we terugblikken op de plezierige periode dat je naast ons woonde 
in Beek en Donk. Enkele punten hebben we hier aangehaald maar we weten dat dit lang 
niet volledig is. 

Jan je was een Bourgondiër. 
Als je alleen thuis was hebben we wel eens samen gegeten waar je enorm van kon genieten. 
Je wist de kookkunst van Francien te waarderen en zei dat vaak. We hebben daarnaast 
regelmatig samen ook wat gedronken. Hoe later het werd hoe meer we oog kregen voor 
de sterrenhemel. Jij wist daar dan vooral s'nachts boeiend over te vertellen. We zijn er 
nu nog niet helemaal uit. Hier zouden we nog eens verder over moeten praten! 

Jan je levenshouding was no nonsens. 
Een van de meest sprekende voorbeelden daarvan was, dat je iedere dag met de fiets door 
weer en wind naar Eindhoven ging met de jas van je trouwpak onder de snelbinder en 
praktische schoenen aan, van de Boerenbond. Jan je was ook prijsbewust want ze waren 
niet duurder dan 25,00 gulden. 

Jan je was behulpzaam. 
Een voorbeeldje van de velen was een lekkage van ons plat dak. Je klom op het dak, 
stelde de diagnose en sprong op de fiets om op een bouwplaats een verloren stukje dakleer 
te halen wat je dacht daar gezien te hebben. Gewapend met brander en dakleer het dak 
weer op en nadien geen lekkage meer! 

Jan je was vindingrijk en creatief. 
Tuinklussen werden met Gerard besproken. Hoe snoei je rozen? De volledige tekst en 
uitleg vertaalde je door te zeggen dat ze ongeveer tot de helft in gekort moesten worden. 
Bij gebrek aan een snoeischaar voerde je de klus uit met een nijptang. Zo werden alle 
slaapkamers voorzien van nieuwe plafonds en vloeren met behulp van een hamer en een 
figuurzaag. Je had van te voren wel een analyse gemaakt welke werkwijze de beste zou 
zijn. Het resultaat was altijd goed. 

Jan je had een brede belangstelling. 
Wat opviel was je grote belezenheid op het gebied van o.a. psychologie, geschiedenis en 
ook de Nederlandse literatuur. Hier hebben we ook menig uurtje aan besteed. 

Jan van harte gefeliciteerd met je 65ste verjaardag en het behalen van je pensioen. We 
hopen dat we samen met jou, onder het genot van een hapje en een drankje de wereld 
problemen nog eens kunnen bepraten. Jan geniet nog lang van je vrije tijd. 

Tot ziens. 
Gerard en Francien 
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Beste Jan, 

Ik kom in de verleiding om te beginnen met "Lieve Jan", want je hebt 
je bemind gemaakt - binnen de faculteit, maar ook daarbuiten. Ik weet 
eigenlijk niet goed waarom of waarmee: je zegt graag lelijke dingen, maar 
iedereen denkt dat je dat niet echt meent, en misschien is dat ook wel zo. 
Je hebt een groot 'indringend vermogen'. 
Het eerste wat ik me van je herinner is dat je door Seidel naar mij toege
stuurd werd omdat we allebei wat stotterden. We wisten geen van beiden 
goed raad met die ontmoeting. 
Onze contacten waren van variabele aard en van wisselende intensiteit. Je 
volgde mij op als voorzitter van de colloquium-commissie en daarna heb
ben we elkaar geregeld tijdens, en vooral ook na, de colloquia ontmoet. 
Op het gebied van de wiskunde hadden we maar sporadisch contact; we 
hadden daar weinig gemeen. Jij bent bovendien veel intenser in wiskunde 
geïnteresseerd dan ik. 
We zagen elkaar vooral in clubjes: de koffieclub, de theeclub en, wat inten
siever, in de leesclub, maar niet in mijn loopclub, tennisclub en schaatsclub 
of in jouw zwemclub. Ik heb in die eerste drie clubs veel en met veel ge
noegen met je gepraat. 
Proza schiet tekort en is te prozaïsch voor afscheidswoorden; daarom doe 
ik het met versjes. Ik hoop nog vaak met je te praten. 
Het ga je goed. 
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Fred Steutel 

Drie versjes voor Jan de Graaf 

LIMERICK (eigenschapje) 

Met wie kan Graaf Jan vergeleken, 
wiens kroon kan hij makkelijk breken? 
Waar Vestdijk met schrijven 
God achter liet blijven, 
denkt Jan soms te snel voor z'n spreken. 

HAIKU (carrière) 

Na Princenhage: 
Eindhoven, Brighton, Groningen. 
Eindpunt Eindhoven. 

OLLEKEBOLLEKE (talenten) 

Godsdienst en wiskunde. 
Speelgoed of werk'lijkheid? 
Beide te lijf met het-
zelfde verstand. 

Algebra, meetkunde, 
eucharistieviering; 
jou om het even: een 
kolf naar je hand. 
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OLIFANT IN VERGELLJKING MET JAN 

• SCHETTERT WELBESPRAAKT 

• WEETOPTEHOUDEN AFENTOEREMMEN 

• STAPT ROND INPORSELEINENKAST WTI..NIEMANDKWETSEN 

• LOYAAL AAN DE KUDDE TROUW AAN ZIJN FA:MILIE 

• AFENTOEAFWJJKEND LEEFTBIJZONDER 

• SJOUWTBOOMSrAMMEN MAAKT VEELFIETSKILOMETERS 

• HOUDT OP MET WERKEN NEEMT AFSCHEID MAAR GAAT 

AFSCHEID KENT VEEL FACETTEN ZOALS 
UITDAGING NAAR EEN NIIEUW LEVEN! 

HUB EN MONIQUE 
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Son, 12 juni 2007 

Beste Jan, 

Onze eerste contacten dateren van september 1965 toen ik als beginnend docent mijn eerste 
colleges gaf en jij als gevorderd student in de collegezaal zat. Omdat ik me nog één van je 
vragen herinner, weet ik ook om welk vak het ging: Voortgezette Quantummechanica. Wat 
iedereen had kunnen verwachten: je onderging het verhaal niet lijdzaam maar hield je actief 
bezig met het onderwerp, getuige je opmerkingen en vragen (in die volgorde) . We hebben 
elkaar wat beter leren kennen toen ik samen met Corry en Ton Kipperman een van der Waals 
excursie begeleidde naar Tsjecho-Siowakije, zomer '66, toen daar de stalinist Novotny nog de 
touwtjes in handen had. In een iets later stadium kwamen we elkaar dagelijks tegen aan de 
koffie en de thee in de vakgroep Theoretische Natuurkunde, toen je afstudeerde en vervolgens 
promoveerde bij Broer. 

Ik denk echter dat ik met je opleiding van voor die tijd moet beginnen, omdat anders niet 
alles wat ik nog wil vertellen duidelijk is. Aan je natuurkundestudie bij ons ging een opleiding 
aan de HTS vooraf, waarvan je veel praktische vaardigheden hebt overgehouden . Als enthou
siaste fietsers (jij fietste helemaal naar je werk vanuit Beek en Donk en ik hield het op een 
bescheidener afstand uit Son) wisselden wij nogal eens ervaringen uit over regenpakken en 
andere fiets-accessoires. Zo toonde je mij eens vol trots je fietstas , die aan de binnenkant was 
voorzien van een houten bekisting, die een ervaren metselaar niet zou misstaan . Ik schat dat 
wij ten opzichte van elkaar ongeveer 1 op 5 liepen: ik versleet vijf fietstassen tegen één van 
jou. Je vertrouwde mij toe dat je vorige leven als HTS-er een duidelijke rol had gespeeld bij 
het tot stand komen van je welhaast onverwoestbare fietstas. 

Ergens in de zeventiger jaren meldde zich een natuurkunde-student aan bij Theoretische Na
tuurkunde die wou afstuderen op een eigen idee: het formuleren van de quanturnmechanica 
op basis van quaternionen in plaats van complexe getallen . (Tegenwoordig hebben we google 
ter beschikking om te ontdekken of er meer aan dat onderwerp gewerkt wordt) . Om hem de 
gelegenheid te geven dat idee uit te leggen, werd de 'van Leunen club' opgericht, waar Wim 
de Muynck, wij samen en een aantal achtereenvolgende theorie-promovendi aan meededen. 
Al gauw werd besloten eerst maar eens met ons allen een fundamenteel boek over quanturn 
mechanica door te nemen. Het werd het boek van J.M. Jauch : Foundations of Quanturn Me
chanics. Een initiatief waar ik achteraf heel blij mee geweest ben . Ik heb er veel uit geleerd en 
de verworven inzichten gebruikt in de colleges quanturn mechanica . Na het doornemen van dat 
boek en het afstuderen van Hans van Leunen (ik kwam hem vorig jaar nog tegen op de reunie 
van natuurkunde-studenten bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de TU/e) hadden we 
de smaak te pakken en de vaste kern van het clubje besloot door te gaan met andere boeken, 
nog wel onder de naam 'Jauch-club'. De gang van zaken was dat steeds een ander lid van de 
club een stuk van het boek bestudeerde en vervolgens aan de anderen uitlegde. Jouw rol was 
in de praktijk het uitleggen van voor ons nieuwe wiskundige concepten. Het waren staaltjes 
van uitstekende didactiek waar vermoedelijk de traditie van wiskunde professoren als Seidel 
in doorklonk. Het begon met een handwaving-achtige inleiding waarin een nieuwe concept 
met de losse hand werd gentroduceerd en werd voortgezet met een meer gedegen abstracte 
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wiskundige opzet. Juweeltjes van didactiek die me altijd zijn bijgebleven. 

In de loop van de jaren hebben we nog een tweede boek besproken, dat er voor mij net 
zo uit sprong als dat van Jauch. Het ging over vezelbundels en daarmee samenhangende 
wiskundige onderwerpen die raakten aan de ijkvelden-theorie in de elementaire-deeltjes fysica. 
Ik vind het nog steeds jammer dat we die samenhang niet helemaal hebben kunnen uitdie
pen. Vermoedelijk is de Jauchclub ergens eind zeventiger of begin tachtiger jaren ten onder 
gegaan in de vaart der volken: we hadden simpelweg geen tijd meer om ons met deze 'luxe'
onderwerpen bezig te houden door de toenemende overige verplichtingen. 

Omdat onze twee oudste kinderen wiskundecolleges hebben gelopen bij je, heb ik uit de tweede 
hand een verhaal over de beeldende manier waarop je wiskunde-begrippen kon uitleggen. Toen 
het onderwerp" zadelvlakken" aan de orde kwam, besteeg je in de collegezaal een denkbeeldig 
paard. 

Nog een opmerking tot slot.: Het is vaak gebeurd dat je toekomstige afstudeerders voor 
een stage over een onderwerp in de quanturnmechanica doorgestuurd hebt naar mijn groep in 
de vakgroep Theoretische Natuurkunde. Ik heb dat zeer op prijs gesteld. Het waren bijna zon
der uitzondering excellente studenten. Ik noem namen als Gerrit Groenenboom en Jos Martens. 

Boudewijn Verhaar 

131 



Wiskunde en creativiteit 

Tom Verhoeft 

Al op de kleuterschool kreeg ik mijn bedenkingen bij de manier waarop het onder
wijs omgaat met creativiteit. Creativiteit kwam toen niet verder dan de (door juffen 
opgelegde) gedachte om toiletrollen te gebruiken voor een ander doel dan wc-papier 
oprollen: het maken van sinterklazen en zwarte pieten. Dat bleek in die klas overi
gens jaar in, jaar uit te gebeuren (en waarschijnlijk gebeurt dat nog steeds). Wat een 
creativiteit. 

Op de middelbare school had ik een tekendocent die toch wat meer uit me kreeg 
(dat het een goede docent was ben ik pas veellater gaan waarderen). Maar ook daar 
werd creativiteit nooit als zodanig besproken. Je creëerde een tekening, veelal op basis 
van een gegeven situatie of een gedachte. Oorsprong en doel van die gedachte deden 
niet ter zake. 

Op school heerste de opvatting dat wiskunde, een exacte wetenschap, een tegenpool 
was van de 'creatieve' vakken. Dat liet me tamelijk koud, want ik vond wiskunde 
gewoon leuk, al wist ik er eigenlijk niet veel van. 

Figuur 1: 9 x 9 bord (denk zelf op elk vakje een vlo erbij) 
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Toen ik wisktmde ging studeren aan de THE (ik kreeg daar ook van Jan les, zoals 
Inleiding Mechanica) opende zich een nieuwe wereld. Een wereld waar gedachten 
en ideeën centraal stonden. Waar een enorm bouwwerk werd opgezet met allemaal 
nieuwe begrippen. Toch werd dit in de wiskundeopleiding meestal niet geassocieerd 
met creativiteit. Maar een wiskundige beseft dat voor het oplossen van een probleem 
je vaak juist iets nieuws moet bedenken, iets dat niet zomaar vanzelf komt aanwaaien. 
Dat vereist creativiteit bij uitstek. 

Helaas dringt hiervan maar heel weinig door tot de 'buiten'wereld, buiten de wis
kunde. En ook dit stuk* zal het daar niet ver schoppen. Maar ik ga toch een voorbeeld 
geven dat misschien bij sommigen iets kan losmaken. 

Het voorbeeld is geïnspireerd door Opgave 145 van de Pythagoras Olympiade (46ste 
jaargang, juni 2007). Onderdeel a van de opgave luidt: 

Op ieder vakje van een 9 x 9 bord (zie figuur 1) zit een 
afgerichte vlo. Als je in je handen klapt springen alle 
vlooien naar een diagonaal buurvakje (dat dus alleen 
aan een hoekpunt grenst). 
Hoeveel vakjes zijn na de klap minimaal leeg? 

Even tussendoor: Het stellen van interessante vragen is een nog grotere kunst dan 
het oplossen ervan. Kunnen onze (wiskunde)docenten op lagere en middelbare scho
len dit probleem oplossen en hun oplossing uitleggen aan leerlingen? En dan ook nog 
op een inspirerende manier? 

Ik kon het niet laten om er mee aan de slag te gaan. Sommige slimmeriken zien dit 
soort dingen meteen, maar ik moest toch wat 'ploeteren'. Ik ga hier niet in alle detail 
uiteenzetten hoe ik dit probleem heb opgelost. Probeer het eerst zelf eens. 

Het is al gauw duidelijk dat er erg veel mogelijk is op dat vlooienbord als je in je 
handen klapt. Wanneer je wat probeert, zie je dat er een aantal vakjes leeg wordt. En 
met nog wat handiger proberen zelfs nog wat minder. En dan krijg je (misschien ten 
onrechte) het idee dat het met minder echt niet kan. Als je dat zeker wilt weten (en een 
wiskundige wil dat), moet je iets ovetuigenders doen dan alleen maar proberen. 

De wiskundige probleemoplosser heeft een heel repertoire aan basistechnieken om 
verder te komen. Bijvoorbeeld: bestudeer eens een kleiner bord. De vlo op een 1 x 1 
bord kan nergens heen. Op een 2 x 2 bord heeft elke vlo maar één bestemming en blijft 
achteraf niets leeg. Dat is te generaliseren naar alle even-bij-even borden waar niets 
leeg hoeft te worden. 

Het 3 x 3 bord is spannender. Dat zouden ze op de lagere school moeten kunnen 
uitspelen. Er zijn na de klap 3, 4 of 5 vakjes leeg. Maar 5 x 5 loopt zonder systematiek 
al uit de hand. 
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Figuur 2: 9 x 9 'schaak'bord (denk weer op elk vakje een vlo erbij) 

Een creatieve stap is om een schaakbordpatroon aan te brengen (zie figuur 2), mis
schien wel ingegeven door de lopers die diagoneel bewegen bij het schaken. Vlooien 
blijven op hun eigen kleur. De 'witte' en de 'zwarte' vlooien leven in strict gescheiden 
werelden. 

Het probleem valt daardoor uiteen in twee onafhankelijke deelproblemen: hoeveel 
witte vakjes worden minimaal leeg, en hoeveel zwarte? 

Figuur 3: 9 x 9 'schaak'bord met de zwarte velden 'gepaard' 
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Als we op een oneven-bij-oneven bord een hoek wit kleuren, dan is er een even 
aantal zwarte vakjes. Bovendien zijn deze vakjes eenvoudig te 'paren' (vlooien die 
naar elkaars vakje springen), zodat er geen enkel zwart vakje leeg hoeft te worden 
(zie figuur 3). Dat kan ook op talloze andere manieren, met langere cykels van elkaar 
naspringende vlooien. 

Hoe zit het met de witte vakjes? Hier kun je weer het nodige prutsen. Tot je opvalt 
dat ook hier meer structuur aanwezig is. Deze structuur is zichtbaar te maken door de 
witte velden diagonaal alternerend blauw en geel te kleuren (zie figuur 4; de hoeken 
zijn blauw). 

Figuur 4: 9 x 9 driekleurig bord (met op elk vakje een vlo) 

Een 'blauwe' vlo 'wordt' na de klap altijd 'geel' en een 'gele' vlo altijd 'blauw'. Op 
het 9 x 9 bord zijn er 5 x 5- 4 x 4 = (5- 4) x (5 + 4) = 9 blauwe vakjes meer dan gele. 
Na de klap zijn dus minstens 9 (blauwe) vakjes leeg: er zijn 9 'gele' vlooien te weinig 
om alle blauwe vakjes te vullen. 

De lezer kan in figuur 5 zien dat alle gele vakjes wel gevuld kunnen worden en dat 
er niet meer dan 9 blauwe vakjes leeg hoeven te worden. 

Is het argument voor de ondergrens 9 niet fraai? Ge waardeert dat misschien pas 
als je je realiseert hoeveel er te proberen valt zonder een stap dichterbij een sluitend 
argument te komen.) 

Die kleuringen vind ik creatief. Je moet ze zelf bedenken. Men zou kunnen beweren 
dat ze al latent aanwezig waren in het probleem en dat je ze alleen maar hoefde te 
ontdekken (daar ben ik het niet mee eens; je kan het probleem waarschijnlijk ook an
ders oplossen). Hoe dan ook, de kleuringen geven enorm veel structuur, die uitermate 
verhelderend werkt. De kleuring abstraheert van allerlei irrelevante details en bezorgt 
me een kick. 
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Figuur 5: 9 x 9 driekleurig bord met recursief gepaarde vakjes 

Hier moet toch wat mee te doen zijn op school? Zulke problemen spreken niet ie
dereen aan, maar ze lijken me een stuk toegankelijker en aantrekkelijker dan sommige 
van de andere dingen die onder de naam wiskunde worden aangeboden. En wat telt 
is dat het je leert abstraheren. Abstractie is een van de allerbelangrijkste dingen om op 
school te leren. 

Initiatieven zoals het wiskundetijdschrift Pythagoras, de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade, de Europese Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd, de wiskundige zo
merkampen van de Stichting Vierkant voor Wisktmde en regionale wiskundekringen 
proberen dit soort creatief wiskundig exploreren gelukkig wel te stimuleren. 

Onderdeel b van de opgave vraagt om het maximale aantal vakjes dat na de klap leeg 
is. Ik laat het oplossen graag over aan de creatieve lezer. 
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Beste Jan, 

Van de "helmenclub" ben jij de enige die pas op zijn 65e met pensioen gaat. 
Maar ik denk dat je dat niet betreurt, en dat je ook in de toekomst nog regelmatig in 
kontakt zult blijven met wetenschappers wereldwijd. 

Voor onze kontakten zal je pensionering geen verschil maken. Het is altijd plezierig 
met jou van gedachten te wisselen over zaken als religie, Esperanto, of de situatie in 
de maatschappij in het algemeen. Omdat onze visies op dat laatste gebied meestal weinig 
verschillen geeft dat echter geen verhitte discussie. 

Je krijgt nu nog meer de gelegenheid om reizen te maken. Het lijkt me leuk om ervaringen 
uit te wisselen als we elkaar zien in de toekomst. Misschien moet je nu toch nog maar een 
auto aanschaffen! 

Graag wens ik je veel geluk en gezondheid in de nieuwe levensfase! 

Gerard Vos 
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Beste Jan, 

In augustus 1969 kwam ik bij de TU/e; jij kwam een aantal jaren later. 
Voor zover ik mij herinner hadden wij, wat het werk betreft, in de beginjaren weinig met 
elkaar te maken. Later wel. 
Ik denk hierbij aan al die jaren dat je o.a. Analyse 1,2,3 en Fundamentele Analyse hebt 
gegeven. Wat ik erg fijn vond dat je altijd het niveau min of meer bent blijven handhaven, 
ondanks druk van buitenaf. 
Al die onderwijsvernieuwingen ( onderwijsvormen, enqutes, experimenten enz,enz ) waren 
naar mijn mening min of meer zinloos en hebben tot niets geleid . 
Verder heb ik je meegemaakt als voorzitter van de onderwijscommissie. 
Je leidde de vergadering op een goede manier: relativerend, schertsend of ook wel" scherp" kritisch. 
Ik mocht dat wel. 
Ook maakte ik je mee op examenvergaderingen en als voorzitter van de vakgroep Analyse. 
Tenslotte werd je de laatste jaren ook mijn baas. Gelukkig gaf je mij grote vrijheid van 
handelen, hetgeen ik altijd erg gewaardeerd heb. 

Nu is het zover. 
Ook jij gaat met pensioen: een andere dimensie in je leven, die heel waardevol is. 
Ik geniet daar al ruim een jaar met volle teugen van. 
Ik wens je een goede toekomst en vooral vele gezonde jaren. 

Raymond van Walt van Praag. 
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