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Na zijn aanstelling bij een universiteit houdt een professor een intreerede en bij
zijn emeritaat een afscheidscollege. Bij een intreerede mag een nieuwbakken
hoogleraar uitleggen wat hij allemaal van plan is te gaan doen; het college geven
moet hij kennelijk nog leren. Uit de term afscheidscollege valt af te leiden dat de
spreker geacht wordt het doceren nu wel onder de knie te hebben en dat hij een
laatste kans krijgt nog eens flink in de bus te blazen. Maar weest u gerust: ik ga
geen technisch verhaal houden, ook al omdat mijn vakgebied vandaag tijdens 
het symposium voldoende aan de orde geweest is. Mocht dit argument u niet 
voldoende overtuigen, dan is er nog altijd de troostrijke gedachte dat er over een
klein uur een borrel voor u klaarstaat. 

Inleiding
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In dit verhaal zal taal de rode draad zijn. In de zinnen hiervoor komt een aantal
woorden voor, die alle hun oorspronkelijke betekenis verloren hebben. Het woord 
college komt van het Latijnse ‘collegium’ en betekent een ‘groep die door gezamen-
lijke wetten (leges) verbonden is’. In de middeleeuwen werden academische insti-
tuten als colleges aangeduid (de term is nog ouder) en allengs daarmee ook het
onderwijs dat ze gaven. De term professor kwam pas later in zwang en betekende
letterlijk ‘hij die de professie van het openbare lesgeven uitoefent’. Met deze titel
gaf iemand publiekelijk aan dat hij claimde een expert te zijn op zeker gebied. 
Een professor maakte deel uit van een gemeenschap van meesters en leerlingen,
wat in het Latijn universitas magistrorum et scholarium heet, de universiteit dus.
Hij had een zetel (leerstoel) in het bestuur ervan. In onze contreien is zijn
bestuursrecht echter afgeschaft en het woord leerstoel is daarmee van zijn
oorspronkelijke functie ontdaan. Een professor mag hoogstens soms nog op zijn
leerkrukje aanschuiven bij het bestuur; de universiteit wordt dan ook niet meer
bestuurd door professoren, maar door ‘professionals’. In een ander opzicht is hij
er evenwel op vooruit gegaan: in oude tijden werd een professor geacht celibatair
te leven [11]. Gelukkig neemt onze TU/e een verlicht standpunt ter zake in. 

Taal

Figuur 1

Het universiteitsbestuur in vroeger dagen
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Hierboven heb ik allerlei begrippen gebruikt die iets anders uitdrukken dan het
woord letterlijk betekent. Het onderwijs is behept met begrippen die een heel
andere betekenis hebben dan het oorspronkelijke woord aangeeft. Neem bijvoor-
beeld een woord als school. School komt van het Griekse woord Û¯ÔÏ‹ (scholè)
en betekent ‘vrije tijd’. Vroeger was kennis opdoen kennelijk iets waar je graag 
je vrije tijd voor opofferde. Vrije tijd wordt nu vaak gebruikt om in supermarkten
vakken te vullen; waarmee studenten toch een gevoel kunnen krijgen vakinhou-
delijk bezig te zijn. Slimme kinderen gaan naar het gymnasium, dat refereert aan
het Á˘ÌÓ·ÛÈÔÓ (gumnasion). In het oude Griekenland was dit een plaats waar,
overigens alleen jongens, Á˘ÌÓo˜ (gumnos), dat wil zeggen ‘naakt’, rondliepen
om zich te bekwamen in de sport. Na de sport genoten deze kinderen, in hun vrije
tijd dan, onderwijs, om daarmee ook van boven wijs te worden. Een ander mooi
klinkende naam, lyceum, is afgeleid van het Griekse §˘ÎÂÈÔÓ (Lukeion), een
gumnasion bij het oude Athene, waar Aristoteles zijn filosofische school hield. 
Na het gymnasium of het lyceum kunnen leerlingen, nu studenten geheten, zich
verder academisch scholen. De ‘EÎ·‰‹ÌÂÈ· (Hekademia) was een boomgaard bij
het oude Athene waar Plato filosofie onderwees. Het begrip academie, dat daar-
van is afgeleid, is flink aan inflatie onderhevig geweest en duidt steeds vaker een
hbo- of zelfs mbo-instelling aan; eigenlijk dus een niet-academisch onderwijstype.
Hoe dan ook, echte of opgewaardeerde academici bezoeken regelmatig symposia.
Dit doen zij in navolging van de Grieken, die ook regelmatig een Û˘ÌfiÛÈÔÓ
(sumposion), dat wil zeggen een ‘drinkgelag’, hielden. Wijn werd als een probaat
middel beschouwd om de discussie te verdiepen. 

Taal is de belangrijkste manier om te communiceren. Maar zonder gebruiksaan-
wijzing is er geen garantie dat de aangesprokene begrijpt wat de spreker bedoelt.
Taal bestaat uit woorden, die vaak pas in een context hun betekenis krijgen. 
Als iemand het bijvoorbeeld over een model heeft, is de associatie van een mode-
ontwerper, miniatuurtreinverzamelaar of wiskundige geheel verschillend. Een kind
leert woorden via beelden: hij associeert het woord ezel bijvoorbeeld met de
afbeelding van een grijs, ietwat onnozel kijkend, beest met lange oren. Spoedig
ontdekt hij dat er ook ezels zijn zonder lange oren, hijzelf bijvoorbeeld. Het woord
ezel krijgt zo zijn inhoud door de context. Zo’n taaleigen, idioom dus, geeft woor-
den of woordgroepen een andere betekenis dan de oorspronkelijke; deze fungeren
dan meer als een soort label. Idioom krijgt vaak pas reliëf als men het letterlijk ver-
taalt in een andere taal; met soms lachwekkende of zelfs genante resultaten. Met
een buitenlander die met de werkelijke betekenis van dergelijke labels niet bekend
is zal de communicatie daarom mis kunnen gaan. Rudy Kousbroek [6] vertelt het 
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sprookje van Klein Duimpje in een soort Engels, en grossiert in letterlijk vertaald
idioom met uitdrukkingen als ‘I work myself an accident’. 

Een andere vorm van misverstand ontstaat door het gebruiken van zogenaamde
valse vrienden [15], woorden die qua klank op een Nederlands woord lijken maar
toch een heel andere betekenis hebben. In zijn boekjes ‘I always get my sin’ [12]
en ‘We always get our sin too’ [13] geeft Maarten Rijkers een aardige collectie 
van dit soort miscommunicatie. Maar het Duits is waarschijnlijk de grootste leve-
rancier van valse vrienden [17]. Marten Toonder weet zo het verschijnsel valse
vrienden tot eenzame hoogte op te voeren door zijn Professor Prlwytzkofski een
soort vernederlandst Duits te laten praten met een Oost-Europees accent [14]. 
Het effect van diens communicatie vertoont overigens treffende overeenkomsten
met dat van zijn wetenschappelijk werk, dat meestal tot onbedoelde ontploffingen
leidt. Overigens zal een Duitser net zo kunnen struikelen over Nederlandse valse
vrienden; zo zal hij bij het horen van het woord ‘oorlog’ aan een gaatje in het oor
denken. 

Taal kan ook misverstanden oproepen door de wijze waarop zij wordt uitgesproken.
Bij normale spreeksnelheid is er bijvoorbeeld geen onderscheid tussen de zin ‘Wat
is staal’ en ‘Wat is taal’; het verschil wordt pas duidelijk bij de geschreven vorm.
Schrijfregels, zoals goede interpunctie, zijn daarbij van groot belang [2]. Een rij
tuig is heel iets anders dan een rijtuig. Maar ook een juist hanteren van taalregels
alleen is nog geen garantie dat je mededeling zinvol is [1]. Een zin als ‘Hij heeft

Figuur 2

Professor Prlwyztzkofski aan het werk
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zoiets van dat hij zijn ding een stukje naar jou toe wil communiceren of zo’ is niet
alleen onverteerbaar, maar ook onbegrijpelijk. Dit soort taalgebruik wordt wel
vaagtaal [7] genoemd. Tegen vaagtaal aanschurkende fenomenen zijn germa-
nismen, net geen valse vrienden maar toch een beetje gemeen: gans slim is het
nagelnieuwe woord losgaan, dat zo door Prlwytzkofski aangebracht lijkt te zijn. 

Om de natuur, en allerlei verschijnselen die zich daarin voordoen, te beschrijven
heb je natuurlijk een taal nodig. Bijvoorbeeld om het begrip snelheid te om-
schrijven. Als iemand een uur doet over de reis van Eindhoven naar Utrecht, kun 
je zeggen dat zijn snelheid groter is dan die van iemand die er anderhalf uur over
doet. Als je zegt dat de Himalayagletsjers momenteel zo snel smelten dat ze over
50 jaar verdwenen zijn [4] is dat misschien kletskoek, maar aan de mededeling op
zich ligt een goed te definiëren snelheidsbegrip ten grondslag. Volgens Aristoteles
was er voor snelheid een kracht nodig. Galilei toonde echter aan dat diens filo-
sofische beschrijving van dit verschijnsel niet deugde. We weten inmiddels dat
niet voor snelheid, maar wel voor versnelling een kracht nodig is. Met gewone taal
blijkt het niet goed mogelijk dit soort zaken bevredigend te beschrijven. Pas met
de taal die mensen als Newton hiervoor ontwikkelden kon de natuurkunde de stap
maken van fenomenologie naar rigoureuze wetenschap. Deze taal heet wiskunde. 
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Een van de hoogtepunten in de ontwikkeling van de homo sapiens is ongetwijfeld
het vermogen tot abstraheren geweest en met name het herkennen van ongeveer
identieke zaken als gelijksoortig; immers weinig dingen zijn geheel identiek. 
Een volgende stap was het kwantificeren en daarmee het kunnen tellen van derge-
lijke dingen. Werken met getallen, het rekenen, is een enorme uitvinding geweest.
Het is interessant op te merken dat de woorden tal en getal en het woord taal in
het Nederlands een gemeenschappelijke voorvader hebben [10]. Het is nog niet zo
heel lang geleden dat men ook een apart schrift voor getallen bedacht (India,
derde eeuw voor Christus). Dat werken met getallen is de oudste vorm van wis-
kunde. Het klassieke voorbeeld is het inzicht dat drie stukken touw, van 3, 4 en 5
lengte-eenheden respectievelijk, in driehoeksvorm een mogelijkheid geven een
rechte hoek te maken. 
Verder onderzoek aan getallen liet zien dat dit bijvoorbeeld ook voor 5, 12 en 13
geldt. Deze waarnemingen kunnen samengevat worden in de welbekende formule
van Pythagoras: als a en b de lengte van twee rechthoekzijden zijn en c idem die
van de schuine zijde, dan geldt
a2 + b2 = c2.
Hiermee is meteen een ander aspect aangegeven van wat wiskunde is: de taal en
zijn schrift nodigen uit om verder na te denken of er speciale patronen te achter-
halen zijn. Kenmerken hierbij zijn abstractie en generalisatie. Wiskunde kan zo
bouwen aan nieuwe structuren, wat weer kan leiden tot allerlei nieuwe inzichten. 

Wiskunde

Figuur 3

Kleitablet met stelling van Pythagoras 
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Het (unieke) Nederlandse woord wiskunde is door Simon Stevin bedacht als ver-
taling van mathematica; Ì·ıËÌ· (mathèma), betekent ‘kennis’. Mathematica is
dan dus de kunst of kunde van het weten, kortom wiskunde.
Ook bij het begrip snelheid, als eerder vermeld, kunnen we de wiskundetaal goed
gebruiken. Het afleggen van een zekere afstand vereist een zekere tijdsduur. 
We kunnen dit wiskundig beschrijven als:
v = x/ t,
waarbij v staat voor de snelheid, x de afgelegde weg en t de tijdsduur. Merk op 
dat x hier geen enkele specifieke betekenis heeft anders dan die van een label, 
we spreken liever van een variabele, die de grootheid aanduidt waar we in geïnte-
resseerd zijn. Als iemand liever als variabele ‘koe’ gebruikt dan ‘x’ mag hij ook
schrijven
v = koe/ t.
Als ‘koe’ fungeert in een gesprek over landbouw is het een beest met alle asso-
ciaties van dien; in een formule als deze geeft hij echter geen melk. 
Als we over snelheid in de context van smeltend ijs praten, kunnen we precies
dezelfde formule gebruiken, waarbij x de volumeafname van de gletsjers is. 
De variabele x is voor beide gevallen de abstractie van het verschijnsel. De formule
is kennelijk een identiteit waarmee je veel meer zaken kunt beschrijven dan de
oorspronkelijke en waarbij de naamgeving van de labels er kennelijk niet toe doet. 

Zo kun je ook voor allerlei andere, veel ingewikkeldere en fysisch gezien totaal
verschillende, problemen wiskundige betrekkingen geven tussen de verschillende
grootheden die bij zo’n probleem een rol spelen. Dit levert zogenaamde 
(differentiaal)vergelijkingen op, waarmee deze grootheden in beginsel bepaald
kunnen worden. Ook al vanwege deze genericiteit blijkt wiskunde een machtig
instrument te zijn. Om in deze complexiteit van problemen orde te scheppen
maakt de wiskundetaal gebruik van een heel scala aan termen voor allerlei be-
grippen. Overigens heeft ook hier de letterlijke betekenis vaak geen relatie met
het begrip dat de term wil aangeven. Zo betekent het Latijnse woord sinus letter-
lijk ‘boezem’; in een wiskundig model duidt het echter een andere speciale 
functie aan. De wiskundige schrijftaal maakt daarnaast gebruik van allerlei sym-
bolen, een soort pictogrammen, waarmee op compacte wijze begrippen, functies
of bewerkingen aangegeven worden. Bijvoorbeeld sin voor sinus, of ¢, voor drie-
hoek. Men zegt wel eens dat poëzie de kunst is om verschillende namen aan het-
zelfde ding te geven. In de wiskunde lijkt dat soms omgekeerd: zo wordt ¢ ook
gebruikt om de Laplace-operator en de differentie-operator aan te duiden. Voor
het gebruik van deze functies en symbolen zijn er duidelijke regels vastgesteld.
Mede door al deze afspraken is het omgaan met wiskunde niet eenvoudig. 
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Maar het is een taal als iedere andere, die je moet leren spreken en schrijven,
inclusief de juiste grammatica en het idioom. Dat vraagt enige inspanning, maar
ook goodwill. In Fig. 4 staat bijvoorbeeld een simpele vraag met een formeel
correct, maar zinledig, antwoord. De vraag is ook niet erg handig gesteld; het
heeft wat weg van vaagtaal; goede formulering is ook hier belangrijk. 

Net als in gewone taal is voor een juiste interpretatie van wiskunde-idioom de 
context van belang. Om ook maar eens een voorbeeld te geven voor de ingewijden: 
binnen het complexe getallenlichaam is een positief definiete (reële) matrix
symmetrisch; voor het reële getallenlichaam is dit niet het geval.

Met deze taal en zijn vele notationele afspraken worden theorieën opgebouwd, die 
voor de vakman een spannend verhaal vormen, maar die op de niet-wiskundige
vaak een ontmoedigende, zo niet verpletterende, indruk maken. Dat heeft ver-
schillende oorzaken. Een belangrijke is dat velen de taal niet, of althans niet goed,
spreken of willen spreken. En onbemind maakt onbekend. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit het dagelijkse woordgebruik van wiskundig getinte zaken, waar men zich dik-
wijls van vaagtaal bedient. Neem bijvoorbeeld het woord drievoudig, waarvoor
men meestal het woord driedubbel gebruikt. Een aanvaardbare betekenis van
driedubbel zou echter zesvoudig kunnen zijn, en wat beter nadenken leert dat drie
keren dubbelen neerkomt op 23, dus achtvoudig. Omdat veel mensen dezelfde 
slordigheid begaan, begrijpt men doorgaans wel wat de intentie is. In mijn Roomse 
jeugd waren intenties deugden, die in de hemel zeker beloond zouden worden;
dat was iets wat ik toen al als een goedkope smoes doorzag. In de wiskunde
kopen we in ieder geval niets voor goede bedoelingen. Deze taal is gebaseerd op
precieze afspraken en vereist een logisch gebruik ervan. Als gevolg hiervan is een

Figuur 4

‘Kun je x vinden’?
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ook bewering, die op zich juist is, maar van een onjuiste argumentatie voorzien
wordt, niet correct. Dat maakt dat wiskunde aanspraak kan maken op exactheid.
En daarom is zij zo geschikt om bijvoorbeeld fysica te beschrijven. De natuur laat
zich immers niet met gebabbel voor de gek houden, wat je niet zomaar van veel
menswetenschappen kunt zeggen. 
Overigens, ter geruststelling, de wiskunde is in de loop der tijden zo uitgedijd 
dat ook een wiskundige zelf meestal maar een beperktere hoeveelheid idioom
begrijpt, vaak alleen met een wat kleinere groep lotgenoten, en in een eigen
dialect, kan spreken en schrijven, en doorgaans alleen literatuur van eigen gading
ter hand neemt. Wiskunde leent zich zelfs voor humor, zij het dat ook deze alleen
leuk is voor degenen die de taal voldoende machtig zijn, zoals ik thuis meermaals
heb moeten ondervinden [16]. 
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Natuurwetenschappen en techniek heten exacte wetenschappen te zijn. Vaak wordt 
dit beargumenteerd met hun empirisch aspect: als je een experiment uitvoert, dan
is het resultaat reproduceerbaar. Dat kon Aristoteles ook doen en toch deugde zijn
snelheidstheorie niet. Het exacte aspect komt echter veeleer voort uit het feit dat
het probleem wiskundig geformuleerd kan worden, met eenduidige definities en
begrippen en een zekere logica. De stap van verschijnsel naar wiskunde gaat niet
zonder meer. De tussenstap daarbij heet modelleren. Modelleren is eigenlijk niets
anders dan het probleem verstandig vertalen en het daarbij vereenvoudigen. 
Dat is overigens een kunst op zich. Enerzijds moet een model zodanig zijn dat 
je met die vereenvoudiging nog iets kunt beginnen, maar anderzijds moet het
resultaat nog wel voldoende overeenstemmen met wat waargenomen wordt. 
Kortom, alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger 
dan dat. Zo lijkt, als je niet al te lang blijft kijken, een weggeduwde bal zich met
constante snelheid voort te bewegen. Daar kun je een eenvoudig wiskundig model
bij bedenken. Maar als je langer naar de bal kijkt valt hij toch stil, omdat er wrij-
vingskrachten op hem werken. Het eerste model moet dus uitgebreid worden om
dit laatste effect mee te nemen. Veel verschijnselen, die een reproduceerbaar-
heidseigenschap hebben, kunnen beschreven worden met zogenaamde fysische
wetten. Deze kunnen vervolgens wiskundig geformuleerd en met wiskundig
gereedschap nader bestudeerd worden. Dit levert dan een instrumentarium 
op dat deze verschijnselen kan verklaren en zelfs onbekende kan voorspellen.
Deze discipline heet mathematische fysica, waar de wiskundige neerslag van
fysische wetten bestaat uit zogenaamde partiële differentiaalvergelijkingen. 
Voor een zinvolle probleemstelling zijn daarbij nog randwaarden nodig, die sterk
afhankelijk zijn van de specifieke vraag. Alles bij elkaar kan dit een nogal com-
plexe formulering opleveren. Het is vrijwel altijd onmogelijk hiervoor een ‘simpele’
oplossing te geven, dat wil zeggen een in de vorm van een mooie gesloten uit-
drukking. Er wordt wel gezegd dat God de differentiaalvergelijkingen heeft
geschapen, en de duivel de randvoorwaarden daarbij heeft bedacht.

Modelleren
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Neem bijvoorbeeld stroming van vloeistoffen. Reeds Leonardo da Vinci probeerde
dit verschijnsel, bijvoorbeeld turbulentie van water, te beschrijven (Fig. 5). 

Pas in de negentiende eeuw was men zo ver dat er een wiskundig model voor
stroming kon worden gemaakt, de zogenaamde vergelijkingen van Navier-Stokes,
die in hun meest eenvoudige vorm luiden: 

ÚDv/Dt = – ∇p +∇.T + f

Deze vergelijkingen blijken ook stroming van andere fluïda, zoals gassen te
beschrijven. De hierop gebaseerde stromingsleer heeft allerlei nieuwe inzichten
opgeleverd. En zo is er (vaak in combinatie met andere wetten) een gigantisch
bouwwerk ontstaan dat heel veel van onze dagelijkse problemen kan beschrijven,
zoals het weer (Fig. 6a), het vliegen van een vliegtuig (Fig. 6b), de rode vlek op
Jupiter (Fig. 6c) of de stroming van bloed (Fig. 6d). Uit deze voorbeelden blijkt wel
hoe zeer de geometrie daarbij een rol speelt en daarmee de randvoorwaarden.

Pas na de komst van de computer werd het mogelijk ook echt oplossingen te
vinden voor deze wiskundige modellen, in ieder geval goede benaderingen ervan.
Voor het oplossen van problemen uit de stromingsleer en uit vele andere toe-
passingsgebieden is een hele nieuwe tak van wiskunde ontstaan, die zich bezig-
houdt met robuuste en efficiënte methoden om de daar optredende vergelijkingen
daadwerkelijk uit te rekenen. Deze methoden vinden hun weerslag in rekenvoor-
schriften voor de computer, zogenaamde algoritmen. Ze moeten robuust zijn
omdat afrondfouten het rekenproces onnauwkeurig dreigen te maken, en efficiënt
omdat men zo snel mogelijk resultaten wil hebben. Dit vakgebied heet numerieke
wiskunde of, moderner, Scientific Computing. Het jaar 1947 is niet alleen gedenk-
waardig omdat het mijn geboortejaar is, maar ook omdat Scientific Computing

Figuur 5

Turbolenza door Leonardo da Vinci
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toen geboren werd; in dat jaar verscheen er namelijk voor het eerst een artikel
over het effect van afrondfouten [9]. Men denkt vaak dat de enorme vooruitgang
van het wetenschappelijk rekenen vooral komt vanwege de beschikbaarheid van
steeds betere hardware. Inderdaad bestaat er een (empirische) wet van Moore [8]
die stelt dat de snelheid van een processor ongeveer elke twee jaar verdubbelt; 
in de loop van 36 jaar zijn computers ongeveer een miljoen keer zo snel geworden.
Maar in diezelfde periode is de bijdrage van wiskundigen aan het sneller rekenen
even groot geweest. Zo zijn er methoden ontwikkeld voor het oplossen van grote
stelsels, die een miljoen keer minder bewerkingen nodig hebben dan vroeger en
dus de rekentijd ook met een factor miljoen versnellen. 

Door de indrukwekkend snelle opkomst van het grootschalig rekenen is er 
naast de empirie (‘experimental science’) en de theorie (‘theoretical science’) een
derde pijler ontstaan waarop de natuurwetenschappen berusten: het rekenen
(‘computational science’). De resultaten van deze drie soorten aanpak moeten
binnen redelijke grenzen onderling consistent zijn, wil er vertrouwen bestaan in
hun validiteit. Maar omdat experimentele resultaten alleen binnen zekere meet-
nauwkeurigheid bekend zijn en de theorie door modelleren ook slechts een
benadering van de werkelijkheid is, sluit de beperkte, maar inherente, onnauw-
keurigheid van de computationele aanpak daar goed bij aan.

Figuur 6

Wervelingen gevormd achter een berg (a), idem bij vliegtuig (b), 
rode wervelvlek van Jupiter (c), schema van bloedsomloop (d)

a c d

b



15Taal, tuig en tech

Omdat wiskunde een veelheid aan methoden maakt, en vooral ook omdat deze
vaak verwerkt zijn tot (software) tools is zij een discipline die producten kan
maken. En daarmee is zij een technologie, die zo haar plaats tussen de andere
technische wetenschappen heeft. Dit wiskundig gereedschap zou je met een mooi
woord wiskundig tuig, of wistuig kunnen noemen, net zo als we spreken van een
rijtuig of vliegtuig. Tuig is inderdaad een toepasselijk woord dat van tijgen, dat
trekken betekent, is afgeleid [7]. Wiskunde als technologie is een trekker van de
natuurwetenschappen en techniek, tuig voor tech. 

Inmiddels is veel software, een soort ingeblikt wistuig, in het dagelijks leven zo
normaal geworden dat men daar niet meer bij stil staat. Van auto’s, bijvoorbeeld
navigatiesystemen, tot ziekenhuizen, bijvoorbeeld scanners en hun beeldverwer-
king, overal is wistuig in de weer om het de mens gemakkelijk te maken. Daar-
naast zijn er allerlei wiskundige softwarepakketten waarmee de gebruiker ervan
zijn eigen modellen kan doorrekenen; daarvoor is relatief weinig kennis van de
diepere wiskunde erachter nodig. Maar een zeker percentage problemen is niet-
standaard en vereist een out-of-the-box aanpak. Voor dergelijke problemen kan de
wiskundig ingenieur uitkomst bieden; hij is bij uitstek degene die op de hoogte is
van bestaand wistuig, maar ook en vooral degene die de juiste achtergrond heeft
nieuw wistuig te ontwerpen. Natuurlijk, wil hij zo’n probleem goed kunnen be-
grijpen, is er meer nodig dan alleen zijn vakkennis. In theorie is er geen verschil
tussen theorie en praktijk, maar in praktijk wel. Een industrieel wiskundige, dat 
wil zeggen iemand die in zijn werk problemen uit de industriële praktijk helpt
oplossen, moet daarom ook de taal van zo’n toepassingsgebied verstaan en enigs-
zins kunnen spreken. Deze kwaliteit wordt wel aangeduid met de term technology
translation. Een gezegde luidt: een dokter maakt een persoon ziek, een priester
maakt hem zondig en een wiskundige maakt hem neerslachtig. Onverlet het
mogelijke waarheidsgehalte van de eerste en de tweede uitspraak, in beginsel zou
het type wiskundige dat ik zo-even beschreef iemand die met problemen bij hem
komt juist blij moeten maken. 

De werkwijze van een industrieel wiskundige lijkt overigens wel een beetje op dat
van een arts. Als een probleem zich aandient zijn er de volgende stadia te onder-
scheiden: 
1. Anamnese: het probleem in kaart brengen: fysisch model (mede) opstellen
2. Diagnose: formuleren van probleem: mathematisch model maken
3. Curatie: oplossing aangeven: rekenen (en eventueel visualiseren)
Bij elk der stappen moet hij goed blijven communiceren met de probleemeigenaar.
En eventueel de stappen gedeeltelijk herhalen. 
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Figuur 7

Stappen bij het bepalen van de vorm van glascontainers
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Ondanks het feit dat de wiskundige meestal nog een man is, is het woord
wiskunde vrouwelijk. Dat blijkt ook uit de twee kwalificaties waarmee het vak
dikwijls wordt aangeduid. Wiskunde heet de koningin der wetenschappen te zijn,
iets wat vermoedelijk meer slaat op vermeend gezag dan op verheven schoonheid.
Schoonheid is natuurlijk ook een kwestie van smaak; de vakman zal hier anders
over oordelen dan de scholier die tijdens de algebrales bij het vruchteloos weg-
werken van haakjes de hele wiskunde maar een merkwaardig product vindt. 
Deze koningin heeft echter een soort janushoofd. Wiskunde wordt immers ook de
dienstmaagd der wetenschappen genoemd, een kwalificatie die zowel ouderwetse
ondergeschiktheid als een tegenwoordig zelden meer aangeprezen zuiverheids-
ideaal inhoudt. Net als in elk ander vakgebied kan een wiskundige meer introvert
bezig zijn en zijn inspiratie uit eigen vondsten en die van collega-wiskundigen
halen. Dat doet hij dan met zijn superieure taal, wat dit vak een royale ongenaak-
baarheid geeft. Dit is ook vaak het beeld dat de buitenstaander van wiskunde en
zijn beoefenaren heeft. Het andere type is meer extravert bezig is en laat de inspi-
ratie (mede) uit andere vakgebieden komen. Het aardige van deze laatste aanpak
is de wisselwerking die ontstaat doordat de resultaten in aanpalende gebieden
gebruikt kunnen worden en alleen al daardoor vaak naar meer smaken.

Men kan de vraag stellen wat het doel van wetenschappelijk onderzoek is. Laat ik 
een voorzichtig antwoord daarop proberen te formuleren: onderzoek is het trachten 
te begrijpen hoe de wereld om ons heen in elkaar zit. De drijfveer voor elk onder-
zoek is nieuwsgierigheid. Bij wetenschappelijk onderzoek gaat men systematisch
te werk, waarbij men steeds diepere vragen kan opwerpen om uiteindelijk de fun-
damenten te kunnen ontrafelen. Fundamenteel onderzoek is daarmee eigenlijk
altijd introvert. Aan de andere kant van het spectrum staat onderzoek dat probeert 
het leven te veraangenamen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Universiteiten zijn 
bij uitstek plaatsen waar mensen de gelegenheid en de vrijheid krijgen hun talen-
ten op onderzoeksgebied bot te vieren. Volgens het Bildungsideal van Wilhelm
von Humboldt [3] moet de universiteit intellectueel ongebonden zijn. Maar dat
mag geen excuus zijn om de relevantie van je werk geheel te veronachtzamen.
Sommig fundamenteel onderzoek, dat ogenschijnlijk geen relevantie had, bleek
weliswaar later opeens heel nuttig. En echt briljante onderzoekers mogen van mij

Valorisatie
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in alle vrijheid lekker wroeten in hun vakgebied, hoe fundamenteel ook. Maar ik
betwijfel of het gros van de onderzoekers, die op een vierkante millimeter van hun
vakgebied aan het diepgraven zijn, fundamentele resultaten vinden waar de
wereld van morgen op zit te wachten.

Nog niet zo lang geleden was het academische vrijheidsideaal zo heilig dat samen-
werking met het bedrijfsleven met argusogen bekeken werd. Universiteiten reali-
seren zich echter dat de maatschappij iets terug wil zien van de forse investering
in personeel en apparatuur die voor onderzoek beschikbaar wordt gesteld. 
Daarvoor hebben ze de term valorisatie bedacht. De vergaarde kennis moet aan de 
man gebracht worden en de daarmee verkregen vergoeding moet de relatief steeds 
schaarsere overheidsinkomsten compenseren. Dat zet de aard van het onderzoek
onder druk. Ik denk echter dat dit op zich een zegen kan zijn. Als er goede afspra-
ken gemaakt worden met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, dan zijn
de relevante vragen die van daaruit gesteld worden juist een prima inspiratiebron
voor leuk en goed onderzoek. Dat dan op zijn beurt weer best fundamentele
vragen kan triggeren. Dit geeft in ieder geval duidelijkere rendementen dan de
omgekeerde volgorde, waarbij fundamenteel onderzoek soms iets weg heeft van
een schot hagel. Samenwerking met de industrie is voor de ene discipline overi-
gens vanzelfsprekender dan voor de andere. Een bedrijf dat zich bezighoudt met
elektrotechniek zal zich in eerste instantie tot elektrotechnici wenden. Wiskun-
digen hebben het in dat opzicht moeilijker omdat ze voor de buitenwereld geen
duidelijk herkenbaar product maken. Maar deze zwakte is in feite een kracht,
omdat hun wistuig juist vaak op een aantal gebieden tegelijk van nut is.
Gedifferentieerd naar allerlei toepassingsgebieden blijken wiskundigen dan 
ook als de beste te integreren.

Uit mijn eerdere betoog kan geconcludeerd worden dat wiskundigen een grote
valorisatierol kunnen spelen. Ik vat de argumenten nog even samen. 
1. Wiskundigen spreken een taal die cruciaal is voor de meeste vakgebieden;

deze laatste maken in toenemende mate gebruik van wiskundige theorieën.
Wiskundigen kunnen daarom in beginsel als de beste de relevante vragen op
hun gebied beantwoorden.

2. Door de genericiteit van de wiskunde zijn de wiskundigen in staat op vele vak-
gebieden nuttige bijdragen te leveren. Sterker nog, zij zijn als niet-discipline-
gebondenen in staat ideeën en methoden uit het ene vakgebied naar het
andere over te dragen (‘kruisbestuiving’).
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3. De numeriek wiskundigen zijn daarenboven bij uitstek de deskundigen die bij
het berekenen van ingewikkeldere modellen kunnen helpen snelle en robuuste
oplossingen te bedenken. 

Lange tijd heerste er bij wiskundigen een mentaliteit die solution driven was. 
Ze wilden best wel hun oplossingen aan de industrie slijten, zeg maar ‘geld voor
hun waar’. Maar dat werkt zo niet. De juiste instelling moet problem driven zijn,
dat wil zeggen open staan voor onbekende problemen uit de industrie. Dus meer
een Tom Poes opstelling, bereid om oplossingen te bedenken, of zo je wilt een list
te verzinnen. Zo rond de jaren 70 begonnen steeds meer wiskundigen zich dat te 
realiseren en werden er allengs activiteiten ontplooid op het gebied van industriële 
wiskunde. Een zo’n activiteit is wiskundige dienstverlening door de universiteiten.
De bedoeling daarvan is projecten uit te voeren die voor de industrie relevant zijn
en voor de universiteit interessant. Daarvoor zijn personen nodig die als ‘techno-
logy translator’ kunnen optreden, voor de vertaalslag van praktische vraagstelling
naar een wiskundig model. Een probleem hierbij is dat bedrijven doorgaans op
korte termijn resultaten willen zien en deze mogelijk vertrouwelijk willen houden,
terwijl een universiteit juist meer in termen van langdurig onderzoek denkt, en
daarover wil publiceren. En verder moet er een open mentaliteit zijn om nieuwe
terreinen van onderzoek, aangedragen door praktische vraagstellingen, te willen
gaan verkennen. Dienstverlening op enige schaal kan daarom eigenlijk alleen
succesvol zijn als er een speciaal expertisecentrum aanwezig is, een instituut waar
bedrijven kunnen aankloppen met hun problemen, groot of klein. De ervaring
heeft verder geleerd dat een dergelijk centrum ook alleen goed kan draaien als 
het gerund wordt door mensen die hierin hun hoofdtaak hebben. Als stafleden,
die immers al een forse onderwijs- en onderzoektaak hebben, deze klus erbij
doen, blijkt de valorisatietaak de laagste prioriteit te krijgen. Een belangrijk aspect
dat samenhangt met de genericiteit van de wiskunde is dat er een heel breed
scala van vragen langs kan komen. Dit vereist een brede expertise, wat op zijn
beurt een redelijke omvang van zo’n centrum vereist. Tenslotte, om een interes-
sante partner voor het bedrijfsleven te zijn, is een commerciële instelling nood-
zakelijk. Zo stuiten we hier dan op een tegenspraak. Want enerzijds is de behoefte
van de universiteit gericht op versterking van relevant academisch onderzoek;
anderzijds lijkt de zakelijke en soms ook kortere termijn-aanpak die zo’n activiteit 
vereist niet goed te passen in de langetermijndoelstellingen, alsook het standaard-
patroon van werkzaamhedenvan de universiteit. 
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Figuur 8

Logo van LIME BV

Binnen de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e heeft gedurende een
aantal jaren LIME desondanks als een dergelijk centrum succesvol gefunctioneerd.
De combinatie van de goede naam van onze TU/e en een toegewijde staf leverden
daarmee een mooi netwerk van contacten op. Netwerken is net werken, iets 
wat in deze contreien al een paar eeuwen lang door de teuten gedaan werd. 
Teuten waren kooplieden uit de Kempen, die met hun handwerk rondtrokken om
dit aan de man te brengen [5]; zo had je bijvoorbeeld koperteuten, die koperwerk
(‘kopertuig’) maakten en verkochten. Een mogelijke etymologie van teuten is dat
het met tijgen, dus trekken zou samenhangen, net als tuig. De mensen van LIME
zijn net teuten. Ook zij trekken rond in de Kempen, nu Brainport geheten, en 
proberen hun wistuig aan de man te brengen; zij zijn dus wisteuten. Wistuig voor
high tech, maar ook voor low tech; want voor het verbeteren van processen en
producten is wiskunde eigenlijk overal onmisbaar. Recentelijk heeft LIME de stap
gezet naar een bv buiten de universiteit. Hierdoor hoopt zij meer armslag te 
krijgen en kunnen de wisteuten van LIME steeds meer bedrijven ervan overtuigen
dat er met wistuig voor hen inderdaad veel te winnen valt. Door een goede samen-
werking met de universiteit zal deze stap voor beide partijen een profijtelijke
kunnen zijn. 
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Mijn perceptie van een hoogleraar heeft in de loop der tijden een behoorlijke ver-
andering ondergaan. Mijn eerste kennismaking met dit beroep was een melige
strip in de OKKI, een blaadje dat ik op de lagere school las. Daarin fungeerde een
professor, gekleed in jacquet, als een soort dorpsgek. Deze professor nu was
pathologisch verstrooid en dat bepaalde gedurende enige tijd mijn beeld van het
universitaire gebeuren. Vele jaren later was de door zijn huishoudster Mina veel-
vuldig geslaakte opmerking, ‘maar professor wat doet u nou’ bij mij thuis een
gevleugelde uitdrukking geworden (Fig. 9a). Inmiddels ben ik erachter gekomen
dat het verstrooid mogen zijn een van de weinige rechten van een professor is die
hij nog heeft. Elders in mijn leven maakte ik kennis met de twee typen hoogleraar
die Marten Toonder laat opdraven in zijn onvolprezen beschrijving van de weder-
waardigheden van een heer van stand. De eerste figuur was de al genoemde
Professor Prlwytzkofski. Deze dienaar der wetenschap is een prototype van de
introverte geleerde, die alleen geïnteresseerd lijkt in de uitkomst van zijn proeven.
Daarbij heeft hij voortdurend ruzie met zijn assistent drs. Pieps, een querulant, 
die kennelijk maar niet promoveren wil (Fig. 9b). Naast deze geleerde is er de
figuur van professor Sickbock. Dit is een typische techneut, die bovendien 
op weinig scrupuleuze wijze zijn uitvindingen op de wereld wil uitproberen.
Sickbock is duidelijk extraverter, en bereid om grootse nieuwe dingen te onder-
zoeken (Fig. 9c). 

En verder

Figuur 9a
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Alle drie de typen hoogleraren hebben wel iets innemends. De professor uit OKKI
is tenminste goed gekleed, al moet ik toegeven dat zelfs ik het wat overdreven
vind iedere dag in een jacquet te willen rondlopen. Prlwytzkofski vertolkt de
zorgen van een hoogleraar die zijn promovendus een juiste wetenschappelijke
habitus wil bijbrengen. Hij is verder voor zijn onderzoek aangewezen op de luimen
van de overheid, in dit geval de gemeente Rommeldam, en moet het alleen met
eerste geldstroom inkomsten zien te redden. Sickbock tenslotte laat duidelijk zien
welke problemen een hoogleraar heeft die zijn mooie ideeën wil valoriseren en
geen mogelijkheid onbenut laat derde geldstroom bronnen aan te boren. Nu eens
wordt de portefeuille van Heer Bommel aangesproken. Dan weer moet hij aan-
kloppen bij de industrie (deze wordt op discrete wijze vertegenwoordigd door 
een zekere heer Steenbreek die namens de Bovenste Tien in de wetenschap wil
investeren, uiteraard om daar ook zelf beter van te worden). 

Wat opvalt is dat deze figuren van alle markten thuis zijn, een gewenste eigen-
schap voor een hoogleraar die in deze tijd moet overleven. Naast meer voor de
hand liggende zaken als onderwijs verzorgen en onderzoek doen, is hij manager

Figuur 9b

Figuur 9c
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van een steeds groter wordende groep om hem heen. En daarbij wordt hij nog
belast met allerlei bestuurstaken. Hij moet voortdurend voorstellen schrijven om
aan financiën voor zijn onderzoek te komen. 

ACES AMS  AMI  CASA  COMSON  CSE  DEIC
ECCE  ECMITS  ESMI  ECMI  ESIM EM  FSMC
IM IMPACT ITW JMBC  (K)WG  KWR  LIBS  LIME
MACSI  MAGICAL MASTER MATTeR  MIP
(MIP)2 M2I  NAUSICAA  NETIAM  NUMLAB
NWO  OMOORE-NICE  PEGASE  SC(G) SIAM
SMARTER  STARCOMPS STW  Stevin Centre
TUE  TU/e  WBSO

Gedurende de jaren welke ik als wiskundige aan de verschillende universiteiten
verbonden ben geweest, heb ik de aantallen studenten zien teruglopen. De ver-
minderde belangstelling voor de studie kan zeker niet veroorzaakt zijn doordat de
leerstof zwaarder is geworden; voor alle duidelijkheid, dit is niet het stof dat vrij-
komt bij het schoonvegen van een schoolbord; dat is nog lichter. Ondanks het feit
dat de eisen mijns inziens dus lager zijn dan vroeger, wordt er gemiddeld toch nog
steeds te lang over de studie gedaan. Het is mijn overtuiging dat de teruggang
vooral een maatschappelijk en ten dele een typisch Nederlands probleem is: het
blijkt hier nog steeds bon ton prat te gaan op het feit dat je niets van wiskunde
begrijpt, waardoor het een onterecht imago heeft; en dat heeft natuurlijk zijn neer-
slag op de interesse voor de studie. Maar de hoofdoorzaak is dat er in dit land een
zesjescultuur heerst, die maakt dat pretstudies alleen al daarom een grotere aan-
trekkingskracht hebben. Als je zo’n zesje tegenkomt kun je hem beter aanraden te
gaan boksen, dan heeft hij zeker kans op slagen. Om de aantallen studenten 
weer op te krikken wordt er momenteel geprobeerd meer buitenlandse studenten
aan te trekken. Internationalisering is daarom een belangrijk thema geworden. 
Het probleem hierbij is overigens wel dat buitenlandse studenten doorgaans een
beurs nodig hebben. De TU/e moet gecomplimenteerd worden voor zijn Talent
Scholarship Program, dat in samenwerking met het bedrijfsleven een relatief groot
aantal hooggekwalificeerde studenten weet aan te trekken. Het goede aan dit
systeem is dat er niet alleen aan de instroomkant iets gedaan wordt, goed voor
student en universiteit, maar ook aan de uitstroomkant, goed voor student en

Figuur 10

Hierboven staat een (deel)verzameling van de acroniemen die betrekking hebben op 
projecten en instanties waar ik de afgelopen jaren mee te maken heb gehad. Bij de rode 
heb ik (mede) peet gestaan. 
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bedrijfsleven. Toekenning van een scholarship betekent namelijk dat het bedrijfs-
leven in beginsel een plaats biedt na het afstuderen, mits men voldoende zijn best
gedaan heeft natuurlijk. De zorg voor een goede arbeidsplaats voor afgestudeer-
den zou eigenlijk, nog meer dan nu het geval is, principieel tot de taken van een
onderwijsinstelling moeten behoren. 

Een academische studie die vroeger een candidaat- en een doctoraalniveau kende
heeft tegenwoordig een vrijgezellengraad en een onderwijzersgraad, als ik mij
deze vrije vertaling mag veroorloven; daarmee lijkt de universiteit wel op een
ouderwetse kweekschool. De afgelopen jaren heb ik minstens vijf grotere onder-
wijshervormingen zien langskomen; hierbij ging de lengte van de studie als een
jojo tussen 4 en 5 jaar op en neer. Het onderwijs (en niet alleen het hoger) blijkt
een speeltuin voor beleidsambtenaren. Het gaat echter als bij onweer: het begint
telkens flitsend maar het eindigt altijd met gedonder. Ik heb begrepen dat er op
het ministerie Dorknopers rondlopen, die vragen of iets beleid is of dat er over
nagedacht is. Ik denk dat bij veel Haagse oekazes dit laatste inderdaad te weinig
het geval is. Een van de storende zaken die, de tijdgeest weerspiegelend, over ons
is uitgestort, is de outputfinanciering en de daarbij behorende mercantilistische
prietpraat. In beginsel word je beloond als je meer produceert, waarbij men ver-
zwijgt dat het budget niet meebeweegt. Zo word je een slaaf van je eigen ambitie.
Ten aanzien van het onderwijs hebben we recentelijk bij het hbo kunnen zien tot
welke misstanden outputfinanciering kan leiden. Ook de terminologie is in de loop
der tijden aangepast: zo is de term vakgroep, die aangaf dat het ging om mensen
die in een zelfde vakgebied onderzoek doen, vervangen door de bijna Orwelliaanse 
term capaciteitsgroep. In een capaciteitsgroep wordt met fte’s gerekend, die je in
kleine, zielloze partjes kunt delen en waarmee dan allerlei rekenkundige goochel-
trucs kunnen worden uitgehaald. Ik voorspel dat er meer tenenkrommende
terminologie van de minibrein associatie (MBA) aan gaat komen, en een zin als
‘Omdat de beren de onderwijsconsumptie verder aflevelen, zullen we ook een
stukje onderzoekconsumptie moeten sellen (vertaling: consuminderen)’ jargon
gaat worden.
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Terugkijkend op mijn leven overheerst een gevoel van grote dankbaarheid. Ik kom
uit een warm nest, waar respect voor mijn omgeving werd bijgebracht en waar ik
werd gestimuleerd iets van mijn leven te maken. Ik heb op een ouderwets gymna-
sium gezeten, waar mij zowel belangstelling voor humaniora als liefde voor bèta-
vakken is bijgebracht. Ik heb nog kunnen studeren in een tijd dat de studenten
door de burgerij met heren werden aangeduid. Met Bram van der Sluis had ik het
voorrecht een zeer inspirerende leermeester, later collega en vriend te hebben
gehad. Ik heb de kans gekregen een eigen onderzoeksgebied te kunnen ontwikke-
len en als wetenschapper de geneugten meegemaakt spannend onderzoek te
kunnen delen met collega’s uit de hele wereld, vakgenoten die vaak vrienden voor
het leven werden. De langere en vele korte reizen waren een geweldige verrijking
van mijn leven en werk en de sabbaticals waren een fantastische ervaring, ook
voor de gezinsleden. Het organiseren van symposia en congressen, het samen-
werken in consortia, en allerlei bestuurswerk dat daarmee samenhing, heeft per
saldo veel voldoening gegeven. Het mogen overdragen van kennis aan studenten
en ze te zien opgroeien tot volleerde onderzoekers en wiskundigen die hun kwali-
teiten voor de industrie ten nutte maken, is daarnaast een fascinerende taak
geweest, een van de voorrechten van mijn ambt.

De afgelopen bijna 25 jaar heb ik aan deze universiteit mogen werken. Onze TU/e 
is uniek in een aantal opzichten. Het is geen grote instelling en heeft een compacte 
campus. Ik heb dat ervaren als een groot voordeel, want daarmee waren de
afstanden naar andere groepen, elders op de campus, klein. De open sfeer en de
toegankelijkheid, juist ook van de andere faculteiten, en de samenwerking met
collega’s daar, is van niet te onderschatten waarde geweest. Dankzij de zeer goede
reputatie die de TU/e heeft opgebouwd in Brainport, als hart van een toptechno-
logieregio, heb ik mee kunnen koersen in het geweldige netwerk dat hiervan een
gevolg is. Door mijn werk heb ik de kans gekregen mee te mogen werken aan de
technologie van morgen, en op een veelheid van gebieden. Ik vind het nog steeds
een voorrecht dat wij met zoveel bedrijven mogen samenwerken; hun problema-
tiek heeft ons onderzoek op velerlei wijzen geïnspireerd.

Tot slot
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Aan het eind van mijn verhaal gekomen zou ik graag alle mensen willen bedanken
met wie ik al die jaren met zo veel plezier heb mogen verkeren. Vanwege tijdge-
brek moet ik mij daar echter beperkingen bij opleggen. Ik richt me daarom tot een
paar speciale categorieën: natuurlijk onze faculteit, die ik node verlaat, zeker nu
het materieel even wat slechter gaat. En in het bijzonder onze sectie Analyse.
Onze vakgroep, zo u wilt sectie, heeft enige jaren geleden haar naam veranderd in
CASA, het Centre for Analysis, Scientific computing and Applications. Ik denk dat
de letters CASA echt voor een inhoud staan. Het is een uniek instituut dat mede
door veel extern gefinancierde projecten toponderzoek doet, zoals uit visitaties en
andere ratings blijkt. Maar ook in sociaal opzicht is het een sterke groep, zodat
CASA niet alleen staat als een huis, maar ook een beetje staat voor een thuis. 
En ik denk dat CASA een uitstekend uitgangspunt heeft om ook in de toekomst
verder te bloeien en te groeien. Ik wil in het bijzonder de mensen die actief zijn
binnen mijn leerstoel Scientific Computing bedanken voor hun inzet en de fijne
samenwerking al die jaren. Als tweede wil ik graag de medewerkers van LIME
bedanken, die met een enorme toewijding en deskundigheid iets unieks aan 
het opbouwen zijn. Ook LIME is een huis, een wiskundehuis voor bedrijven. 
Ik vertrouw erop dat ook na onze verzelfstandiging de banden met de TU/e innig
zullen blijven en weet zeker dat we samen met Sioux een grootse toekomst tege-
moet gaan. Ik wil ook graag mijn lieve families bedanken, zo wel aan de Mattheij-
als de Van Woensel-kant, voor de warme, maar nooit knellende, band. Zeker het
laatste jaar heb ik ervaren hoeveel zij voor mij betekenen. Dan in het Helmondse,
mijn vrienden en kennissen, met name die bij Rotary Helmond Regio en de Konink-
lijke Stadsharmonie Phileutonia; zij hebben er mede voor gezorgd dat ik me zo
thuis ben gaan voelen in Helmond. 

Op het niet noemen van namen wil ik een uitzondering maken en wel voor de
meisjes die de laatste jaren zo’n essentiële rol in mijn leven speelden: Irene
Andringa bij LIME, Marese Wolfs bij CASA en natuurlijk Enna van Dijk die als
gouden rechterhand mijn leerstoel, alsook CASA, al meer dan 11 jaar mee helpt
sturen. Last, but not least, degenen die voor de warmte zorgden in mijn gezin:
mijn lieve dochters Caroline en Marjolein en kleindochter Lonneke.
En vooral mijn dierbare Marie-Anne, die met haar enorme inzet mij altijd wist te
inspireren en met haar goede raad en relativerende humor 43 jaar lang de vertex
van mijn bestaan is geweest. Ik heb aan haar meer te danken gehad dan iemand
ooit beseffen kan. 
Ik draag deze rede dan ook op aan de nagedachtenis van deze fantastische vrouw. 
Ik heb gezegd.
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Bob Mattheij (1947) studeerde Wiskunde aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht, waar hij in 1971 doctoraalexamen Toegepaste
Wiskunde deed. In 1977 promoveerde hij bij Van der Sluis,
waarna hij wetenschappelijk medewerker werd bij de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Inmiddels universitair
hoofddocent geworden, verruilde hij deze universiteit voor
de Technische Universiteit Eindhoven in 1987. In 1989 werd
hij daar benoemd tot hoogleraar Numerieke Analyse
(Scientific Computing). Zijn onderzoeksinteresse betreft een
breed scala van onderwerpen in dit vakgebied, met name
(randwaarde problemen van) differentiaalvergelijkingen,
differentiaal-algebraïsche vergelijkingen, viskeuze stromen
en randwaarde elementen methoden. Daarnaast heeft hij
een grote interesse in toepassingen van de wiskunde op
velerlei terrein. Hij heeft ongeveer 50 promovendi begeleid
en meer dan 200 publicaties op zijn naam staan. De laatste
10 jaar heeft hij zich sterk gemaakt om buitenlandse
masterstudenten naar Eindhoven te halen. Hij is in de loop
der tijden actief geweest op het gebied van industriële
wiskunde, zoals het (mede) oprichten van ITW (Stichting
Industriële en Toegepaste Wiskunde), ECMI (European
Consortium for Mathematics in Industry) en een reeks
Europese projecten op dit terrein, vaak als coördinator. 
Binnen de universiteit was hij jarenlang actief bij wiskundige 
advisering, wat onder meer geleid heeft tot het oprichten
van LIME, een instituut dat problemen voor het bedrijfs-
leven helpt oplossen. Ook na zijn emeritaat blijft hij
directeur van LIME.
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