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zijn afscheidsrede uitgesproken op 9 september 2011 aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 
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Lekkere thee, zoete razer 

Martijn Anthonissen 

Dit jaar werk ik op de kop af tien jaar als universitair docent in de groep van Bob. Mijn 
eerste herinneringen aan hem zijn echter al van veellanger daarvoor: ongeveer twintig 
jaar geleden volgde ik als student in Eindhoven mijn eerste colleges numerieke wis
kunde bij hem. Tijdens het afsluitend mondeling tentamen kwam er een fraai inzicht, 
over wortelstabiliteit als ik het goed heb onthouden, ter sprake. Bob had scherp voor 
ogen wat er speelde, maar worstelde wat met de wiskundige notatie. Ik suggereerde 
de formulering uit zijn eigen collegedictaat, waarop hij licht verbaasd maar aangenaam 
verrast opmerkte dat blijkbaar eindelijk iemand zich in zijn syllabus verdiept had! 

Nadat ik was afgestudeerd bij Jan de Graaf en me een jaar lang had verdiept in de Ja
panse cultuur en samenleving, besefte ik bij terugkeer vanuit Tokio, dat ik de wiskunde 
flink miste. Dat liet ik me ontvallen bij een bezoek aan Eindhoven en Jan besprak het 
met Bob. Al snel startte ik met een promotieonderzoek met als begeleiders Jan ten Thije 
Boonkkamp en Bob op het gebied van verbranding. Bijna elke week discussieerden we 
met z'n drieën - in het algemeen natuurlijk over het wiskundig onderzoek, maar ook 
regelmatig over tal van andere onderwerpen. Eenieder die dit liber in handen krijgt, 
weet wel dat Bob breed geïnteresseerd is, overal over mee kan praten en dat ook graag 
doet! 

In de vorige paragraaf schreef ik al dat mijn onderzoek gericht was op verbranding, niet 
iets wat mensen direct met wiskunde associëren. Als je kijkt naar de gebieden waarop 
onze groep zich toen en ook nu nog richt, dan komt er een grote verscheidenheid voor
bij: gasbranders, productie van verpakkingsmateriaal van glas, materialen, laserboren, 
circuitsimulatie, etc. etc. Het brede spectrum aan onderwerpen en numerieke technie
ken en de vele contacten zowel binnen de universiteit als bij bedrijven vind ik bijzonder 
sterk. Het is kenmerkend voor de manier waarop Bob de afdeling leiding heeft gegeven. 

In de jaren dat we hebben samengewerkt, zijn Bob en ik diverse malen op reis geweest. 
Toen ik net in de groep werkte, zijn we met een clubje naar Kaiserslautem, in Zuid
Duitsland, gereisd. Een tikje nerveus werden we wel als passagiers, wanneer Bob zijn 
auto met honderdvijftig kilometer per uur over de Duitse autobaan joeg terwijl hij een 
geanimeerd gesprek voerde met iemand op de achterbank of onderwijl op de routekaart 
keek. In het dorpje waar we logeerden leek de tijd te hebben stil gestaan als je hoorde 
hoe onze gastheer, professor Neunzert, met alle egards behandeld werd door de lokale 
bevolking. Een atmosfeer als in de door Bob bewonderde Bommelverhalen van Mar
ten Toonder - de titel van mijn bijdrage is een verwijzing naar een van mijn favoriete 
afleveringen uit het hoorspel dat enkele jaren geleden gemaakt is. 
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Bob bij ons bezoek aan het NITK, India, maart 2008 

Een andere memorabele reis was die naar Trieste in Noord-Italië, waar we samen aan 
het Abdus Salam International Centre Jor Theoretica[ Physics een workshop hebben ver
zorgd. Het was heel bijzonder om een groep enthousiaste studenten uit landen van 
over de hele wereld twee weken te mogen begeleiden. Bob en Marie-Anne hadden 
een appartement gehuurd in Trieste en samen zijn we een dagje naar Slovenië geweest. 
Traditioneel eindigt zo'n internationale modelleringsweek met een soort bonte avond 
waarbij namens elk land iets wordt uitgevoerd. Nadat Bob, Marie-Anne en ik vol in
zet een lied van Boudewijn de Groot hadden vertolkt, verzuchtte de ceremoniemeester: 
"and they actually call it a language". 

Misschien geef ik Bob nu teveel eer, maar deze reis naar Italië wakkerde mijn liefde voor 
het land weer aan en diezelfde zomer ben ik op fietsvakantie gegaan in Toscane, waar 
ik mijn Lara heb ontmoet! 

De laatste jaren hebben we ons beiden sterk ingezet voor de internationalisering van 
de masteropleiding. In de komende jaren zullen de eerste studenten vanuit samenwer
kingsprojecten met Roemenië en India naar Eindhoven komen. Ik hoop dit werk voort 
te kunnen zetten en uit te breiden en reken er op dat ik grote groepen afstudeerders aan 
interessante projecten mag helpen via LIME. 

Ik begon dit stukje met een herinnering aan lang geleden. Ik wil graag besluiten met 
een recente. Onlangs sprak ik Bob en hij vertelde me dat er momenten zijn dat hij zich 
oud begirit te voelen. Ik lachte, maar hij was serieus. Bob, ik leg je mijn lach graag uit: 
ik heb grote bewondering voor je energie, plannen, doorzettingsvermogen, wens je veel 
succes met het nu op zichzelf staande LIME en vind je nog steeds verre van oud! 
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JM Burgerscentrum 

Beste Bob, 

Zeer bedankt voor je waardvolle bijdrage aan onze onderzoekschool }.M. Burgerscen
trum. Jouw ervaring en voortreffelijke wetenschappelijke kennis waren heel belangrijk. 
Je bent een aimabel persoon waar we altijd prettig mee hebben samengewerkt. Ter her
innering op deze bladzijde enige resultaten van jouw groep en andere JMBC groepen. 
Wij wensen je het allerbeste voor de toekomst. 

Gijs Ooms en Ilse Hoekstein- JM Burgerscentrum 

Dear Bob, 

Thank you very much for your important contribution to our research school J.M. Bur
gerscentrum. Your experience and excellent scientific knowledge were very important. 
You are a pleasant person and we enjoyed the cooperation with you. As a reminder you 
findon this pagesome results of your group and other JMBC groups. We wish you all 
the best for the future. 

Gijs Ooms en Ilse Hoekstein- JM Burgerscentrum 
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VOC-mentaliteit 

Enna van Dijk 

Beste Bob, 

Ruim tien jaar lang hebben we elke werkdag rond half negen bij elkaar gezeten om 
agenda, post en werkzaamheden te bespreken. En nooit ging het alleen maar over werk. 
Altijd passeerde er wel een onderwerp uit geschiedenis, taal, politiek of maatschappij. 
Jarenlang heb je volgehouden dat je je dolgraag meer in geschiedenis wilde verdiepen. 
Vooral de klassieke oudheid of de roemruchte tijd van de VOC had je warme belang
stelling. Later, als je met pensioen zou gaan, zou je je daar intensief mee bezig willen 
houden. Maar naarmate dat pensioen dichterbij kwam, hoorde ik je minder over deze 
lang gekoesterde wens. Het verloor zijn glans. Schrijf je misschien liever zelf geschiede
nis? Door geheel tegen de gewoonte in net voor je pensioen een eigen BV op te richten 
en daar zelf directeur van te worden? 

Jij hebt verder geen adviezen nodig hoe je je tijd na je pensioen zou kunnen invullen, 
integendeel, je tijd zal rijk gevuld zijn met deze nieuwe uitdaging als directeur van je 
eigen bedrijf. In plaats van een punt te zetten achter je loopbaan begin jij nog eens 
een nieuw traject in je carrière. De vaderlandse geschiedenis zal weliswaar geen object 
van studie worden, maar kan wel dienen als inspiratiebron om het avontuur dat je met 
LIME bent aangegaan tot een succes te maken: onze veelgeprezen VOC-mentaliteit kan 
je vast van pas komen. Ik wens je in ieder geval een gouden tijd! 

Enna 
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Luc Florack 

Je bent nooit te oud 
voor een nieuwe uitdaging 

LIME B.V. timmert aan de weg 

Bob, geniet van je tweede jeugd en succes met LIME B.V. 

Luc Florack 

5 
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Tja Bob, 
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Tafelgesprekken 

met 
Bob Mattheij 

J. de GRAAF 

Onze eerste kennismaking dateert uit de tijd dat jij, alhier, op 15 December 1986 tot 
UHD benoemd werd. Ikzelf maakte toen deel uit van de benoemingscommissie. Een paar 
jaar later mocht ik voorzitter zijn van de benoemingsadviescommissie waar jij , na ampel 
beraad, als kandidaat nieuwe hoogleraar numerieke wiskunde uit tevoorschijn kwam. Jouw 
benoeming, als opvolger van Professor G.R. Veltkamp, werd door het College van Bestuur 
voltrokken op 1 October 1988. 
We hebben sedertdien heel wat afgekeuveld! De meeste onzer belangwekkende gesprekken 
vonden plaats in de kantine en tijdens recepties. Ook het gezamelijke avondeten, na een 
CASA-OUTING (doet me altijd aan iets heel anders denken), leidde veelal tot diepzinnige 
gedachtenwisselingen. Met de kennis van nu verdeel ik de door ons gebezigde gesprekson-_ 
derwerpen in drie categorieën: 

1. Wiskunde 

2. (Moraal)-Theologie 

3. Beetje stout 

Categorie 3: De naamgeving suggereert al dat soms lichtelijk ondeugende zaken aan de 
orde kwamen. Voor eenieders bestwil wil ik daar hier niet al te veel over kwijt. Soms was 
er enige overlap met Categorie 2. 
Categorie 2a: Nostalgische mijmeringen over de tijd dat de Mis nog gans in het Latijn 
werd voltrokken en de Zuid-Nederlandse krantenkoppen, in vette letters, gewag maakten 
van "Diefstal ener fiets te Amsterdam". Gelukkig was Holland 'heel wijd' weg! In een 
baldadige bui wierpen we elkaar weleens ronkende liturgische volzinnen toe: Kende-gij de 
'Suscipiat ' 1 nog? .. .. Suscipiat dominus sacrificium de manibus tuis ... Doe voort Bobke! 
Doe voort. Ge kunt 't! 
Categorie 2b: Theologisch inhoudelijke zaken. Van de vele, door ons besproken, on
derwerpen wil ik er één expliciet aankaarten omdat ik daar persoonlijk belangwekkende 
wetenschappelijke vooruitgang in heb geboekt. En daar wil ik collegae en vrienden niet 
onkundig van laten! 
Het betreft 11 De inwendige structuur van het Opperwezen 11

• De oudste publicatie 
betreffende deze zgn Triniteitstheorie verscheen te Nicea (thans Iznik in Turkije) in AD 
325. Aldaar werd definitief (onder leiding van Keizer Constantijn) vastgesteld dat het 
Opperwezen niet atomair is , doch uit drie niet te scheiden entiteiten (doet denken aan 
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Quarks) bestaat. Te weten Persoon 1, Persoon 2 en Persoon 3. Hierbij moet beseft worden 
dat in deze context "Persoon" oorspronkelijk "Toneelmasker" zou betekenen. 
In de Nicea Ansatz vertonen Persoon 1 en 2 een duidelijke (spiegel-)symmetrie. Echter, 
Persoon 3 blijft nog wat vaag. In de publicatie [AD325] wordt gemeld, zo leerden en zongen 
wij vroeger luidkeels, .... Et in Spiriturn Sanctum .... qui cum Patre Filioque procedit ... 2 

Zo rond AD 400 poogde St. Augustinus, bisschop in het Noord-Afrikaanse Hippo (thans 
Annaba in Algerije) 3 , in zijn talrijke geschriften wat meer licht te brengen in het Trini
teitsprobleem. Met niet al te veel succes! Hij werd eens, om zijn hovaardig gepeins, terecht 
gewezen door een als jongetje verklede Engel. Dit 'jongetje' was op het Noord-Africaanse 
strand bezig de hele Middellandse Zee met een schelp in een kuiltje te scheppen. "Dat 
lukt je van z'n levensdagen niet", zo sprak St Augustinus. "Net zo min als gij ooit het 
Triniteitsmysterie kunt bevatten. Eerder zal ik de hele zee in dit kuiltje kunnen schep
pen", zo sprak het jongetje, en verdween in het niets. Waarop St. Augustinus beschaamd 
afdroop. 
Een paar eeuwen later begon het gedonder echt. Geleerden in Constantinopel suggereerden 
valselijk dat het woordje "filioque" een Roomse interpolatie 4 was en dat Persoon 3 .... ante 
omnia saecula .... uitsluitend uit Persoon 1 voortkomt. Dus zonder wisselwerking met 
Persoon 2. De gemoederen liepen hoog op, Constantinopel en Rome verketterden elkaar 
hierom èn om nog één ander puntje: De Primus vs Primus-inter-Pares kwestie aangaande 
de bisschop van Rome. Uiteindelijk gingen Rome en Constantinopel ieder huns weegs: 'Het 
Oosterse schisma van 1054'. Overigens lijken beide clubs, na 1000 jaar, nog sprekend op 
elkaar. 
Welnu, Bob, ik ga hier betogen, in goeie ouwe theologenstijl èn uitgaande van Schrift, 
Traditie en Natuurwetenschap dat het Roomse standpunt erg productief is, dat wil zeggen, 
tot goede theorievorming leidt. Bewijsmateriaal te over! 
Om te beginnen impliceert het Roomse 'filioque' dat Persoon 3 een 'wisselwerkingsobject' 
is. We hoeven dus nog slechts de aard hiervan nader te bepalen. Welnu, de Schrift maakt 
gewag van vuur, cf. Handelingen 2:3, en van een 'troostende pleitbezorger', een 'warme 
boodschapper' dus, cf. Joh. 16:7-8. Ook de Traditie spreekt van 'Gloed' en 'Licht', cf. 
Veni Creator Spiritus. 5 Modellering van Persoon 3 als 'Messenger particle' (of zelfs als 
photon-achtig partikel) ligt aldus zeer voor de hand. Sommigen denken dan meteen aan een 
analogie met 'positronium' ( = 1 electron + 1 positron + 1 photon). Helaas is positronium 
zeer instabiel en zit je, binnen de kortste keren, nog uitsluitend met een enorme hoeveel
heid Persoon 3. Dit is zeer in strijd met het .... cuius regni non erit finis ... 6 in [AD325]. 
We moeten dus, om een geslaagde analogie te bekomen, hogerop in de deeltjes-hierarchie: 
Z-boson, gluon, graviton. Het 'gluon' lijkt, in dit stadium, de beste optie. Nadeel is, dat in 

2 
..... ~wmplOOA uooz ap U'(llapUA ap ~!n 8!Q""':UaJBqJuq 8l!B!JF>UO;J-~SOd JOOA 

3Voor jonge lezertjes: Vanaf de 4e eeuw tot de komst van de Krijgers van Mohammed in de 7e eeuw 
was Noord-Africa overwegend Christelijk. 

4Bob, hier betekent interpoleren, net als in jouw vak, iets er tussen in verzinnen. 
5Schitterende 9e eeuwse Hymne. 
6 

"'lUiaau apu!a uaa'il )jf!l sua!.M-



8 Liber amicorum Bob Mattheij 

de deeltjesphysica, dit boodschapperdeeltje DRIE quarks bijeenhoudt. Dus GEEN TWEE! 
Gelukkig is dit slechts een kleinigheid waar we nog wat op moeten vinden. Wellicht is het 
postuleren van een aanvullende Persoon 4 een begaanbare weg. Niemand minder dan 
Gerard Reve heeft daar een uiterst creatieve suggestie voor gedaan. Bob weet vast welke 
kant de oplossing uit gaat! Dit project moet dus lukken. We gaan het daar nog uitvoerig 
over hebben. Tijdens je emeritaat heb je immers tijd zat. Toch!? 

Categorie 1: Tenslotte de soorten wiskunde waar we het vaak over hadden. Vrije randprob
lemen en Potentiaaltheorie waren gemeenschappelijke interessen. In mijn eigen werk en 
'output' heb ik veel gehad aan onze interacties dienaangaande. Als het over Functionaal
analyse ging, verkondigde ik graag de lichtelijk controversiële, Onblijde Boodschap dat dit 
vak 'slechts' een elegante, unificerende en efficiënte taal is en dat het ' echte werk' door
gaans elders plaats vindt. Voorbeelden: Concepten als volledigheid en zelfgeadjungeerdheid 
worden in de context van functionaalanalyse eenvoudig gepostuleerd. Echter, vooraleer 
je daar in concrete gevallen gebruik van kunt maken moeten bergen klassiek werk verzet 
worden. Ook basisgeschut als 'Hahn-Banach' en 'Banach-Steinhaus' schiet, in pra.ctische 
situaties, vaak zijn doel voorbij omdat eenvoudige ad hoc oplossingen voor het grijpen 
liggen. 
Veel vaker hadden we het over Complexe Analyse en varianten daarop. Disciplines die in 
de Mathematische Physica nog steeds van eminent belang zijn. Helaas blijven deze dis
ciplines, in hun volle kracht, slechts beperkt tot twee ruimtelijke dimensies. Er zijn wel 
wat uitbreidingen naar dimensie ~ 3: Harmonische functietheorie, Quatemionische func
tietheorie, Clifford analyse, ... Het grote manco aan deze uitbreidingen is dat de relevante 
functieklassen niet gesloten zijn onder compositie: Dus zijn 'nuttige conforme afbeeldingen' 
niet beschikbaar in dimensies ~ 3 ! 
Analytische functies van meerdere complexe veranderlijken lijken alleen een rol te spelen 
in uithoeken van Theoretische Physica ('Edge-of-the-wedge'). 
'Vij wiskundigen krijgen nog al eens bezoek van mensen aan wie 19e eeuwse resultaten niet 
besteed zijn. ("Help! Help! The trisector comes. ") Zulke mensen menen dan de wonderen 
van de 2D complexe analyse in volle kracht te kunnen uitbreiden tot hogere dimensies met 
behulp van quaternionen of octaven. Niet zelden, evenwel, leidt de vasthoudendheid van 
dezulken tot meer inzicht bij de bezochte. Het hierna volgende manuscript is daar een 
mooi voorbeeld van. 

Bob, het ga je goed! JdG, Eindhoven 25 Mei 2011. 
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A Complex-like Calculus 

for 
Spherical Vectorfields 

J. de GRAAF 

Dedicated to Professor Bob !viattheij at his retirement 

Abstract 

First, IR Hl>, () E IN, is turned into an algebra by ruimicing the usual complex 
multiplication. lndeed the special case () = 1 reproduces C. For () > 1 the con
sidered algebra is commutative, but non-associative and even non-alternative. 
Next, the Dijkhuis class of mappings ('vectorfields') IR lH ----) IR 1H , suggested 
by C.G. DijkhuisforD = 3, D = 7, is introduced. This specialclassis then fully 
characterized in terms of analytic functions of one complex variable. 
Finally, this characterization enables to show easily that the Dijkhuis-class is 
closed under pointwise IR l>+1-multiplication: It is a commutative and associative 
algebra of vector fields . 
Previously it had not been observed that the Dijkhuis-class only contains vec
torfields with a 'time-dependent' spherical symmetry. Such disappointment was 
to be expected! 
In our treatment neither quaternions nor octonions play a role. 

9 

1 Imitation of complex calculus in higher dimensions 

On IR l+l>, with () E IN, a commutative multiplication structure is introduced by 

(a ; _g,) · ((3 ; Q.) = ( a(J - _g, T Q. ; aQ. + (Jg), 

Note 1. This multiplication structure is non-associative (non-alternative) if () > 1. 
In deed 

which may not vanishe if for (À, f.l.) ~ (0, 0) one has Àg + f.l.~ ~ Q. 
Clearly, with suitable interpretation, Q.T ca- _g,Tbc = -!2. x(~ x g). 

(1.1) 

Note 2. If () = 3 or () = 7, the product (a; _g,) · (a; g) of equal elements corresponds, 
respectively, to the quaternion product and the octonion product. 
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Note 3. Symbolically, and sametimes conveniently, (1.1) can be written 

(ex+ ig) · ((3 + if;z) = ( ex(J - g T !2) +i( exf;z + (Jg). 

Note 4. If for v = v1 + iv2 E C and { E IR~ we introduce v{ E IR lH by 

we have the multiplication rule 
v{ · w{ = (vw){. 

Here vw is the usual product of complex numbers. 

Note 5. By induction one easily shows that, with r = 1±1, one has for n = 1, 2, .. . 

Im(t+ir)n 
(t; x.t = (Re(t+ir)n; x_). 

r 

Some calculations 

• ( t ; ;ç_) m · ( (ex ; g) · ( t ; ;ç_) n) = ( (ex ; g) · ( t ; ;ç_) n) · ( t ; ;ç_) m = ( t ; ;ç_) n · ( (ex ; g) · ( t ; ;ç_) m) = 

( 
lm (t + ir)m+n 

= ex Re ( t + ir r+n - r ;ç_ T Q ; 

Im (t + ir)m+n Im (t + ir)m Im (t + ir)n ) 
; {ex ;ç_ T g};ç_+{ Re (t+ir)m Re (t+ir)n} Q . 

r r r 

Definition 1.1 1 (Dijkhuis: A special class of functions ) 

On open sets in IR 1+~ we introduce the class of functions 

(t; ;ç_) >---+ (T(t; ;ç_); X(t; ;ç_)) E IRl+~, 

where Tand X= column[X1 , ... , XD] are supposed to satisfy 

"VT 
a X 
at 

\lxX Q 

;ç_xX Q 

(;ç_. \l)X 
aT 
-x at-· 

1 Introduced by G.C. Dijkhuis for IR 1+3 and IR 1+7. Private communication. 

(1.2) 

(1.3) 
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Here we denote 

\!T =column[ Ö1T, ... , öl>T], 

±. x X stands for the anti-symmetrie matrix [±. XT - X ;ç_T]kt = [xkXt - xeXk] E IR llxll, 

\1 x X stands for the anti-symmetrie matrix [(DXf - DX]ke = [ökXe- öeXk] E IR vx<>. 

If D = 3 the identities in (1.3) con·espond with the usual interpretation! 

Note 6. From [xXT -X x Tj = [0] it immediately follows that X can only be a multiple of ;r_. 

Theorem 1.2 Suppose (1.3}. Then the function 

( t ; ;ç_) ~---> ( t ; ;r.) · ( T ( t ; ;r_) ; X ( t ; ;r.)) (1.4) 

also satisfies (1 . 3 ). 

Proof In index notation the conditions (1.3) read 

1 :S i,j,k :S D. 

The product (1.4) reads (tT- ;ç_ T X; tX + T;ç_) . We list the componentsof all derivatives 
needed. Summation over repeated indices. 

Öt(tT- ±. T X) 

\1 x (tX + T;r_) 

Öt(tX + T;r_) 

(±. · \l)(tX + T;r.) 

ök(tT- x;X;) = t(ökT)- Ók;X;- x;(ökX;) = 

= t(ökT)- Xk- x;(Ö;Xk) + x;(Ö;Xk- ökXi) 

T + t80T- x;Ö0 X; = T + t80T + x;Ö;T 

ök(tXe + T xe) - Öe(tXk + Txk) = 
= t(ökXt- ÖeXk) + (ökT)xe- (öeT)xk = 

= t(ökXe- ÖeXk) + Öo(Xexk- Xkxe) 

Xk + t(öoXk) + (öoT)xk 

x;Ö;(tXk + Txk) = tx;(Ö;Xk) + x;(Ö;T)xk + x;TÓ;k 

Taking into account (1.3) leads to the desired result. 

Corollary 1.3 Convergent power series with real coefficients Cn 

00 

(T(t; ±.) ; X(t; ;r_) = L c.,(t; ;ç_)m, 
m=O 

alllead to functions which satisfy (1.3). 

• 

(1.5) 
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Note 7. The 'vectorial part' of the sum of such power series is always a multiple of ;r:_. 

Note 8. If () = 3 or () = 7 these series correspond to quaternion and actanion power series, 
respectively. It is emphasized again that the coefficients are real! 

Inspired by Note 5. we come toa full description of functions (1.2) that satisfy (1.3). 

Theorem 1.4 The functions (1.2) satisfy (1.3} if and only if, locally, there exists an 
analytic function t + ir ~ F(t + ir) = Re F(t, r) +i Im F(t, r), such that 

Im F(t, r) 
(t;;r:_) ~ (T(t;;r:_);X(t;;r:_))=(ReF(t,r); ;r:_). 

r 

For convenience in the proof I first summarize 

Some properties of analytic functions 
• A function f: C __.. C ia analytic iff f(z) = f(x + iy) = Re f(x, y) +i Im f(x, y) satisfies 
the Cauchy-Riemann identities 

é) 1 1 
az f(z) = 2(ax + iOy)f(x + iy) = 2(ax + iay) (Re f(x, y) +i Im f(x, y)) = 0, 

which corresponds to 

• For the 'complex' deriva.tive we have 

~ f(z) = f'(z) = ~(ax -iay)f(x+iy) = ~(ax -iay)(Ref(x,y) +ilmf(x,y)) = 
uz 2 2 

= ~ {a x Re f + ay lm!} + ~ { ax Im f - ay Re!} = a x Re f - i ay Ref. 

• Analytic functions are harmonie, indeed 

1 1 
t:.(Ref(x,y) +ilmf(x,y)) = 42(ax -iay) 2(ax +iay)(Ref(x,y) +ilmf(x,y)) = 0 

= t:.Ref(x,y) +it:.lmf(x,y) = 0. 

• z ddz f = zf'(z) = (xax + yay) Re f- i (xay - yax) Re f 

• If (x, y) ~ h(x, y) is harmonie, that means t:.h(x, y) = 0, then the function 

z =x+ iy ~ axh(x, y) - iay(x, y), 

is analytic. 
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ImF . 
Pro of of Theorem 1.4 ( Ç=) If T = Re F and X = --;I;, the 2nd and 3rd property m 

r 
(1.3) follow from the symmetry of 

X;Xj 
XiXj = -F 

r 
and 

Substitution in the lst condition leads to 

ax = x;xj (a F) +(bij _ x;xj) F 
' J r2 r r r3 . 

which is OK because of one of the Cauchy-Riemann properties. Substitution in the 4th 

condition, because of (± · \7)( ~ ±) = .Q, leads to 
r 

1 
r(8r Im F)- ± = (81 Re F)±, 

r 

which is alsoOK because of the other Cauchy-Riemann property. 

(::::?) Since X bas rotation _Q it bas a potential. Write X(t;±) = -\7G(t,;J:.). Further, from 
[xXT- X x T] = [0] it follows that X can only be a multiple of ;J:.. It follows that there 
exists a scalar function (t; ±) f---> a(t; ±), such that \7G(t,±) = a(t; ±h· We want to 
show that, for all fixed t, the function ± f---> G(t, ±) is constant on spheres 1±1 = r. Take Q, Q 
with lgl = IQI = r. Let 'tf be an oriented curves--+ ±(s) which runs from Q to Q and which 
lies entirely on the sphere 1±1 = r. Th en G( t, Q) - G( t, g) = fc \7G(t, ±( s)) ·i:( s) ds. The 
integrand vanishes at all points of the curve because \7G is orthogonal to the sphere at all 

1 
points of it. From now on we write G(t, ±) = G(t, r). Therefore X(t; ±) = -( BrG(t, r))- ;J:.. 

r 
Put T(t, r) = 81G(t, r) and we only have to satisfy the final condition in (1.3). Substitute 
our T and G. The condition reacis 

It follows that G bas to be harmonie: !::.G = 0. We now define 

F(t + ir) = 81G(t, r)- i8rG(t, r), 

and we are clone. • 
Examples The analytic functions F(t, r) = (t + ir)m, mE IN, represent the polynomial 
vectorfields (t; ±)m. 
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Theorem 1.5 Endowed with pointwise multiplication the Dijkhuis class of vectorfields, 
defined by (1.3}, is a commutative and associative algebra. 

Proof For analytic F, G we only have to check the multiplication 

Associativity follows because all vectorial parts are multiples of :f. • 

Final Remarks 
It will be clear by now that operations on the Dijkhuis class can be represented fully by 
operations on analytic functions. Vve mention some examples 

• Multiplication by (t; J:) corresponds toF f--.4 {z f--.4 zF(z)}. 

• The Kelvin transfarm corresponds to F f--.4 { z f--.4 F ( ~)}. 

• The harmonie conjugate corresponds to F f--.4 {z f--.4 iF(z)}. 

• The Euler operator corresponds toF f---4 {z f--.4 z1z- F(z)}. 

• Meaningful derivatives are given by F f--.4 {f--.4 z;;:.F(z)}. 

Acknowledgement This note has been triggered by arguments and a dispute between its 
author and Dr. C.G. Dijkhuis. 

J. de Graaf, May 2011. 
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Een paar herinneringen 

Jan de Groot 

In zijn voorwoord tot G.H. Hardy's "A Mathematician's Apology" (Carnbridge, 1967) 
maakt CP. Snow melding van een bezoek dat Hardy omstreeks 1918 aan zijn zieke 
beschermeling S. Rarnanujan bracht. Toen Hardy bij binnenkomst opmerkte dat hij het 
nummer 1729 van de taxi, die hem gebracht had, maar een saai getal vond, merkte 
Rarnanujan direct op dat dit juist een interessant getal is omdat dit het kleinste getal is 
dat op twee verschillende rnanieren geschreven kan worden als de som van twee derde 
machten. 
Toen ik dit las moest ik, hoewel geheel buiten de context van de getaltheorie, onwille
keurig denken aan een hiermee te associëren tweepunts randwaardeprobleem met als 
oplossing x3 + -y 3 = 1729 op het interval 1 ::::; x::::; 10 met -y(1) = 12 en -y(10) = 9. 
Tegen het eind van de jaren '70 heb ik met Bob Mattheij kennis gemaakt in Nijmegen. 
Ik herinner me dat hij daar in een symposium een uitstekend overzicht gaf van de nu
merieke methoden voor gewone differentiaal- vergelijkingen met voorgeschreven rand
waarden. Toen reeds viel me op hoezeer hij in zijn presentatie en gedrag het sternpel 
droeg van zijn leermeester A. van der Sluis. 
Toen ik omstreeks 1989 door het Wiskundig Genootschap (WG) gevraagd werd als voor
zitter op te treden van een werkgroep voor Industriële en Toegepaste Wiskunde (ITW) 
kreeg ik met Bob, die deel uitrnaakte van de werkgroep, meer contact. Het bestuur 
van het WG was zo vriendelijk geweest de naam van het gezelschap alvast te bedenken 
en ook voor de bemanning zorg te dragen. De bedoeling was, onder andere, eens na 
te denken hoe aan de jongere categorieën wiskundigen, die in toenemende mate niet 
meer leraar werden, maar in de industrie gingen werken, een onderdak geboden kon 
worden. Daardoor zouden deze wiskundigen, die vaak als eenlingen in een onder
steunende rol samenwerken met vertegenwoordigers van andere disciplines, in contact 
kunnen komen met collega-wiskundigen en zouden misschien hun specifieke bijdragen 
wat beter zichtbaar worden. Internationaal waren al eerder soortgelijke initiatieven ge
nomen, resulterend in, bijvoorbeeld, ECMI (European Consortium for Mathernaties in 
Industry) en, natuurlijk, SIAM (Society for Industrial and Applied Mathernatics). Bob 
was al betrokken bij ECMI. Ik was in die tijd verantwoordelijk voor de wiskundegroep 
van het Natuurkundig Laboratorium (Nat. Lab.) van Philips in Eindhoven. In deze 
groep bevonden zich wiskundigen met uiteenlopende achtergrond: analyse, numerie
ke wiskunde, algebra en statistiek. Deze wiskundigen bij Philips voelden overigens de 
behoefte aan een ITW niet zo sterk, omdat zij enerzijds door de internationale reputatie 
van het Nat. Lab. toch al voldoende mogelijkheden tot contact met de universitaire we
reld hadden en, anderzijds, hun werk, inclusief hun wiskundige resultaten, gemakkelijk 
konden publiceren in tijdschriften en in conferenties van toepassingsgerichte organisa
ties zoals IEEE (Institute of Electrical and Electranies Engineers), die in het algemeen 
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een hoge wetenschappelijke status hebben. Bovendien was bij de beginnende organisa
ties als ECMI en ITW het risico aanwezig dat de kwaliteit van de wiskundige bijdragen 
in eerste instantie meer door goede wil en enthousiasme dan door inhoudelijk hoog 
niveau gekenmerkt werden. Aanvankelijk werd nogal eens vanuit de kringen van de 
gevestigde wiskunde met dédain neergekeken op de industriële wiskunde. Gaandeweg 
is deze houding veranderd deels door gewijzigde regels voor funding, deels ook door 
de geboekte resultaten. Door het idealisme en de stuwende kracht van een aantal men
sen, waaronder Bob Mattheij, werd de ITW een succes. Dat succes manifesteerde zich 
aanvankelijk vooral door de belangstelling voor het blad ITW-Nieuws en, wat later, ook 
door de symposia en andere activiteiten onder ITW-vlag. De bloei van ITW-Nieuws is, 
naast bijdragen van anderen, vooral te danken aan de inzet van de toenmalige redac
teuren Jaap Molenaar en Frits van Beckum. 
Na mij heeft Bob vele jaren als gedreven voorzitter van de ITW geopereerd. Ik herin
ner me uit die tijd een voorval, dat ik niet licht vergeet. Wij waren op zoek naar een 
accomodatie voor een ITW-conferentie. Voor dat doel bezochten we onder meer een 
voormalig rooms-katholiek retraite-oord. Ik herinner me dat al bij het betreden van het 
gebouw Bob, kennelijk vervuld van traumatische herinneringen aan zijn streng katho
lieke schooltijd, tegen me zei dat deze locatie absoluut ongeschikt was. 
Omdat in de eerste jaren van de ITW het niet goed bekend was wat de aard was van 
de werkkringen, waarin pas afgestudeerde of pas gepromoveerde wiskundigen terecht 
kwamen als ze niet aan een universiteit verbonden bleven, heb ik samen met A.H.P. van 
der Burg (Delft) en met een ingehuurde socioloog, E. Kerkhoven, die verstand had van 
de opzet en verwerking van enquêtes, een onderzoek ingesteld naar de werkgelegen
heid van wiskundigen (E. Kerkhoven, "Wat wiskundigen bezig houdt", KWG, 1993). Aan 
de totstandkoming van het rapport heeft ook Bob's promotor A. van der Sluis een be
langrijke bijdrage geleverd door een aantal sociologische vanzelfsprekendheden in het 
rapport ook voor wiskundigen aannemelijk te maken en aan te scherpen. 
Door de aard van het vak hebben wiskundigen een sterke neiging zich te beperken tot 
het eigen wiskundige specialisme en dat zo mogelijk wat uit te bouwen. Voor het ont
wikkelen van wiskundige modellen is echter vereist dat de wiskundige zich met een 
zekere onbevangenheid begeeft in een geheel ander vakgebied, zonder de principes 
van het eigen vak te verloochenen. Dat kost tijd en levert zelden op korte termijn op
zienbarende resultaten op. Ik heb van nabij gezien hoe Bob, zonder concessies te doen 
aan wiskundige 'rigor', met aanstekelijk enthousiasme, en zelfs met een open oog voor 
de organisatorische kant, met zijn groep onderwijs gaf en onderzoek deed op het uitge
strekte terrein van Scientific Computing. Ik heb ook kunnen vaststellen dat industriële 
leiders door deze wijze van werken zijn gaan inzien dat wiskundigen in hun organisa
tie belangrijke, zelfs essentiële bijdragen kunnen leveren. Ik ben ervan overtuigd dat in 
de moderne technologie voor de wiskunde een grote rol is weggelegd, ook al worden 
overheden en ondernemingen in tijden van economische neergang wel eens verleid tot 
denken op korte termijn, waarin wiskunde tijdelijk minder past. 

Jan de Groot I Deventer 
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Scientific Computing on a Modern Abacus 

Q.Z. Hou1 

Although there may be still some arguments about the inventor about abacus, the ear
liest known written documentation is due to the Chinese and dates back to the 2nd 
century BC. It is the fust actual calculating mechanism known to us. 

Around 450 BC, Zu Chongzhi, the Chinese mathematician, derived two approximations 
of n, which held as the most accurate approximation for n for over nine hundred years. 
His best approximation was between 3.1415926 and 3.1415927, with 355/113 (detailed 
approximation) and 22/7 (rough approximation) being the other notabie approximati
ons. He obtained the result by approximating a circle with a 12,288 (= 212 x 3) sicled 
polygon. This was an impressive feat for the time, especially consiclering that the device 
Counting rods he used for recording intermedia te results were merely a pile of wooden 
sticks laid out in certain pattems (see below). Japanese mathematician Yoshio Mikami 
pointed out, "was nothing more than the n value obtained several hundred years earlier 
by the Greek mathematician Archimedes, however 355/113 could not be found in any 
Greek, Indian or Arabian manuscripts, not until 1585 Dutch mathematician Adriaan 
Anthoniszoom obtained this fraction; the Chinese possessed this most extraordinary 
fraction over a whole millennium earlier than Europe". Hence Mikami strongly urged 
that the fraction be named after Zu Chongzhi as Zu Chongzhi fraction. In Chinese lite
rature, this fraction is known as "Zu rate". Zu rateis a best rational approximation ton, 
and is the dosest rational approximation ton from all fractions with denominator less 
than 16600. 

As scientific computing is basedon the development of modem computer, maybe so
me algorithms can be established on a modem abacus with proper numerical analysis 
theory. As an honored mathematician, you may give a try and enjoy the fun. 

1 Darcy gratefully acknowledges your support during his PhD studyin Eindhoven. 
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Periodic Solutions of Autonomous ODEs in 
Circuit Simulation 

Stephan H.M.J. Houben 

In this artiele I want to describe a part of the work I did in fulfillment of my Ph.D. thesis. 
Bob Mattheij was, as my promotor, of course involved in all my work, but especially in 
the topic I am about to discuss. This research was carried out for Philips Electronk 
Design & Tools, then a part of Philips Research. Wil Schilders was the second promotor 
and Jan ter Maten from ED&T was co-promotor. 

The research focused on the numerical simulation of a so-called oscillator; an electric 
circuit which produces a periadie time-varying signal. Applications for such an oscilla
tor include generating the doek signal for a processor, but also generating the carrying 
wave for a radio transmitter. 

These two application areas require quite different types of oscillators, though. The 
doek signa1 is used to drive a digital circuit, hence it should be as digital in character as 
possible; ideally it should be a block pulse. Fora radio transmitter, however, we would 
like to have a pure sinusoidal wave, so that we transmit at a frequency band as narrow 
as possible. 

For the first application, aso-called ring oscillator is often used. This is simply a number 
of logica! inverters connected with their inputs and outputs in a ring. The number 
of inverters should be odd; this way once one input becomes high (1 ), an altemating 
ripple of 0' s and 1 's will continue flowing through the ring. While a ring oscillator has 
in theory an equilibrium state (all voltages on inputs and outputs somewhere halfway 
0 and 1 ), this state is unstable and in practice mere thermal noise is enough to start it 
oscillating. Once oscillating, the ring oscillator converges extremely quick to its limit 
cycle. The inverters in the ring oscillator behave very nonlinear and this helps dampen 
out any deviation from the limit cycle very fast. 

In contrast, a sinusoidal wave form is typically created by an LC-oscillator. This consists 
of an inductor (the l) connected in a loop with a capacitor (the C). Under the assumption 
of ideality of these components, the behavier of this circuit is described by 

C
dv _. 
dt- t, 

which after substitution gives 

and 
di 
l- =-V dt , 

d2v 
LC dt2 +v = 0, 

i.e. a harmonie oscillation with period 2n.JLC. 

(1) 

(2) 
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However, in reality the circuit is never ideal. If we were to implement this circuit with 
a real inductor and capacitor, there would besome electrie resistance due totheir non
ideality. Due to this resistance, the oscillator would dissipate energy and finally the os
cillation would damp out completely. To make a real oscillator, weneed to keep adding 
energy into the system, for example by adding a component known as an operational 
amplifier (op-amp). We should take care that the effect of the op-amp is mild enough not 
to disturb our harmonie sine wave too much, but strong enough to prevent damping 
out of the oscillation. 

If the goal is to produce a perfect sine wave, then the closer the oscillator approaches 
the ideal harmonie oscillator, the better. Therefore, the quality factor or Q-factor of 
a harmonie oscillator is defined as the energy stared in the oscillator divided by the 
energy dissipated per oscillation. Anideal oscillator has Q = oo. 

In order to verify the design of the oscillator, it becomes important to compute the Peri
adie Steady State (PSS) solution, i.e. the stabie limit cycle. This can be formulated as the 
two-point boundary value problem (TP-BVP) 

dx 
dt = f(x), x(O) = x(T), T > 0. (3) 

There are two issues with this formulation. First, the period T is also an unknown. This 
can be easily remedied by introducing T := t/T and x(T) := x(T-r). Then we have 

dx _ 
T d-r = f(x), x(O) = x(l ), 

and T is now simply a part of the ODE state vector. 

dT = O 
dT ' 

(4) 

The second issue is that the salution to (4) is locally non-unique, since we can always 
get another ~ by shifting x some amount in time, i.e. ~(T) := x(T + Lh). Due to this local 
non-uniqueness Newton's methad will fail. In fact it is obvious from (4) that we are 
missing one constraint on the boundary. Fortunately, it is usually possible to determine 
a component Xi of the state vector x and some value C so that xi crosses C every period, 
hence we can add a boundary value condition xï(O) = C, aso-called phase condition. 
With this ad dition we have a standard TP-BVP whieh we can attempt to solve using e.g. 
the Shooting Methad as described in [1] . 

Unfortunately, when we attempted this approachonsome example problems, it quickly 
tumed out that convergence of the Newton methad was very bad. In fact, the higher the 
Q, the worse the convergence was. For very high Q, it would noteven converge if one 
plugged in the actual salution rounded to floating-point accuracy. This was somewhat 
surprising, since the higher the Q, the more linear the problem behaves. Since Newton is 
effectively based on solving a linearized version of the problem, one would expect that 
convergence would imprave as the problem became more linear. This was however not 
observed. 

Bob suggested to investigate the convergence of the Newton methad on a simple model 



20 Liber amicorum Bob Mattheij 

problem with known solution: 

~~=-y+h(Jx2+-y2)x, ~; =-x+h(Jx2+-y2)-y, h(r):=E(1-r) . (5) 

The PSS is formed by the unit circle, and as f. approaches 0 this equation approaches the 
harmonie oscillator. If we take a phase condition 1J = 0, the salution space is described 
by x and period T. We can in fact plot the points where the Newton matrix becomes 
singular as is shown in figure 1. The significanee of the lines shown in this figure is as 
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Figuur 1: Values of (x, T) for which the Newton matrix becomes singular, for various 
values of f.. 

follows: a sufficiently damped Newton methad wil! notcross these lines; more precise
ly, the continuous Newton method, the continuous limit of the damped Newton method, 
cannot cross this line. Note that the solutions are at the points (x, T) = ( 1, 2nk), for 
k E N. So effectively, as f. -1 0, hence Q -1 oo, the probability that an initia! guess for 
(x, T) is in the area of convergence for the Newton methad approaches 0. 

It would go too far to describe the complete salution to this problem, but the kemel 
is given by the following observation: we can reformulate the problem so that T is no 
Jonger an unknown of the problem, thereby reducing the dimension of the problem by 
1. Observe that in particular the choice of T is very critica!, so by obviating the need to 
make this choice we can avoid the problem. The resulting methad is called Accelerated 
Poincaré-map Methad and is described in [2]. 

Referenties 

[1) U .M. ASCHER AND R.M.M. MATTHEIJ AND R.D. RUSSELL, Numerical salution of 
Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations, Prentice Hall-lnc., Eng
Iewood Cliffs, New Jersey, USA,1988 

[2] HOU BEN, STEPHAN H.M.J., Circuits in Motion- The numerical simulation of electrical 
oscillators, Eindhoven University of Technology,2003 
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Roxana Ionutiu 

The "Column of the Infinite" is one of the three sculptures 
encompassing the Ensemble of Constantin Brancw:~i in Targu Jiu, 

Romania. Brancu§i, the famous Romanian sculptor whose artworks 
are renowned worldwide, named it originally as "The Column of 
Endless Recognition". With this dedication, I would like to also 

express my endless recognition for the opportunities you created for 
us in CASA. To create the impression of infinity, Brancu§i left the top 

rhomboidal element of his Column unfinished, as if the viewer is to 
build upon it. In a similar way, I hope we wil! continue to push our 

limits towards infinity, and approach new challenges, whether 
scientific or not, with the craftsmanship you inspire. 

With best wishes, 
Roxana lonutiu 

21 
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De wiskunde-ondernemer 

LIME 

Beste Bob, 

Als iemand deze titel verdient, dan ben jij het wel. Al vanaf je start als hoogleraar ben 
je bezig om met 'jouw' scientific computing de brug te slaan naar de industrie. Geen 
gemakkelijke opgave, dat bleek wel uit jouw verhalen. Vroeger al helemaal niet, toen 
het wiskunde-onderzoek werd gedomineerd door de 'zuiveren', die weinig ophadden 
met praktische toepassingen. Maar ook nu, in onze door kennis gedreven economie, is 
de link naar de industrie nog geen vanzelfsprekendheid. 
Intussen is het een landelijk speerpunt, met een imponerende term ("kennisvalorisatie") 
en een organisatie in Eindhoven die er klaar voor is (Innovation Lab). Het valoriseren 
kan beginnen. Maar hoe belangrijk politiek en organisatie ook zijn, uiteindelijk moet 
het gebeuren door mensen, de onderzoeker, de wiskundige. Zit hij/zij wel te springen 
om als ondernemer aan het valoriseren te slaan? Kan hij het eigenlijk wel? En zit de 
industrie op hem te wachten? 
Om niet beticht te kunnen worden van overdreven genuanceerd zijn: Ik denk dat de 
meeste onderzoekers niet willen en niet kunnen valoriseren. Hij wil niet, want een ech
te onderzoeker is gedreven door kennis. Kennis vergaren door diepgravend onderzoek 
en kennis overdragen door het geven van onderwijs en publiceren. Dat verhoudt zich 
niet heel goed met de industrie die gedreven is door de markt, snel oplossingen wil en 
het lP zo goed mogelijk wil beschermen. 
Hij kan niet, omdat onderzoek en onderwijs al twee veeleisende en tijdrovende taken 
zijn. Valorisatie is behalve het oplossen van een wiskundig probleem, ook het doen van 
acquisitie (om interesse vanuit de industrie te wekken) en development (om praktische 
resultaten te hebben). Deze aspecten kosten tijd, veel tijd. Daarnaast is het niet realis
tisch om te verwachten dat alle onderzoekers op al deze aspecten excelleren. Schapen 
met vijf of meer poten zijn schaars. 
Maar jij, Bob, bent het bewijs dat kennisvalorisatie, sterker nog, wiskundevalorisatie 
wel kan. Jouw instituut LIME is inmiddels een onderneming met een gezonde hoeveel
heid projecten voor zo'n beetje alle grote bedrijven in deze regio en ook voor veel MKB. 
Daar heb je hard voor moeten boksen. Niet alleen naar buiten toe, maar ook binnen de 
universiteit. Het resultaat is een geweldige werkplek voor mij en mijn collega's en een 
valorisatiemotor die Nederland echt een stukje verder helpt. 
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Dus wiskunde en industrie gaan aantoonbaar samen, maar er zijn voorwaarden: 

• Vraag niet van iedere onderzoeker om een ondernemer te zijn. Ondernemings
zin is een karaktereigenschap. Bob deed het al lang voordat valorisatie actueel 
was in de academische wereld. 

• Maak een scheiding tussen onderzoek/onderwijs enerzijds en valorisatie an
derzijds. Met één dagdeel per week kun je niets toevoegen. Daarnaast vraagt het 
creëren van oplossingen een heel andere mentaliteit dan het vergroten van kennis. 
Dit was voor Bob de belangrijkste reden om het instituut LIME op te richten. 

Natuurlijk ben je vooral ook wetenschapper. Dat blijkt wel uit jouw visie: Je wilt met 
LIME het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs versterken. Niet alleen door een 
venster te zijn naar wiskundige toepassingen, maar ook door het financieren van in
ternships en zelfs AIO plaatsen. Een geweldige win-win, waarbij LIME zich onder
steund voelt door de expertise van de faculteit en de faculteit zich minder hoeft te be
kommeren om zaken als acquisitie, development, support en resultaatverplichting. Ik 
hoop dat deze visie realiteit gaat worden, een bestendige relatie waarbij universiteit en 
LIME elkaar blijvend versterken. Tot nu kon jij als prof en directeur die relatie zelf in 
stand houden, maar het is nu aan anderen binnen de faculteit om deze lijn voort te zet
ten. 
Bob, voor jou is dit niet het eindstation, je staat hooguit voor een kruispunt. Ik ben blij 
dat je voorlopig verder gaat als directeur van LIME. Er valt nog genoeg te doen. 

Martijn Slob 
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Bas van der Linden 

testen tob) 

In d.en virt1en jaor d_è w-ai tot nu toe saome hebbe ~ew-èrH) he1l.. veul 
v'sl..illend.e /..ante van oe lèère !..enne ?:-"Wel oppet "Wèèril.. as soc/aol w-aar d_è 
nen ple2:-1er Int b'~1n w-8nd.e no~ 1n St1ppen( en /..lèèn Juul..s dörpsl..e vlal..ba1 
v·~o~h dorrep Afune K'ben 2:-elluf ba1 oe b'~onnen as ene naaJO en toen'/.. mel..ant 
l..laor waar) moes 1/.. nen l..e1r m/IUe in ü 2:-ommer (W'a oiteinülil.. aan~ is) 
omdè'/.. vol~ens meen pas In april Je I..Jaor waar) naor oe toe fietse om ene 1.. 'p1e 
van meen pruufsl..nft af te ~èève ommet dur oe nao te laote l..iel..e I.Já bliJ:. tot 
minnen vràsin~ um v'no1t et centrum naor Stippend te fiëtse l..umü hlllemol ~1n 
blaaw- bordjes ti~~e die an ~èève dè ~e ün stad oit ~8t of nen anbe 
binnel..omt qe biedt ~ew-8n 1n Hellemond te woune 1 (.bè w-aar ntuurlll.. of.. 
hillemol ~in vràsin~ of.. nie) wenn1e) want 2:-oma l..waam of.. oit Stippend en 2:-ellef 
hel.. vruu~er op atteletiel.. ~e2:-èète en wai trèènü d'r vur of.. 1n Stippend) 

Zonder te v'rhoi2:-e w-onü ü Jaotste jaore ~JuU1~) ~w-oun 1n Hellemond (al 
eest an ün ver/..èèrü l..ant van ü Knaal) en van al ü mense ti1e'l.. l..aen 
heUet bre1dste assortiment an Hellemonür ~rappe) van aaw-tot ne1) van 
flaaw- tot voil Ovver w-erl..sl..uw- vollil.. en ovver ma1ü ti1e miejaw-we Ovver 
~route l..w-èHe en mense ti1e blaffe Mer inmiddels voelü~e nen bietJe nen 
Hellemonür en d_è maoH 2:-e ~rapp1~ 

" i tt 11 A ei ie 11 e al J:. ti! I/I. lltJ i i 11 " 

In de 14 jaar dat we tot nu toe samen hebben gewerkt, heb ik veel verschillende aspecten 
van je leren kennen. Als begeleider, later als baas was je ideaal. Je geloof dat je mensen 
niet dingen moet vragen, maar dat het uit de mensen zelf moet komen, is misschien wel 
de prettigste kant aan je. Het combineert een geloof in het goede van mensen met het 
geven van een vrijheid aan die mensen om zichzelf te ontplooien. Al de ontwikkelingen 
die je de laatste jaren hebt gestart - AIO projecten, het bundelen van de analyses in 
CASA, en tenslotte LIME - voelen als platforms voor verschillende groepen mensen 
om verder te bouwen; juist doordat je het aan de mensen zelf overlaat het op te pikken. 
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Je hebt een duidelijk beeld welke richting je op wilt en kan af en toe hard brengen, 
maar je was altijd verdedigend naar buiten als er bijvoorbeeld een AIO onterecht onder 
vuur lag, of als een medewerker ontzien moest worden. Een vasthoudende loyaliteit, 
die volgens mij zo belangrijk is om die vruchtbare grond te creëren om mensen te laten 
excelleren. 

Vanaf het prille begin dat ik met je heb gewerkt was de industriële wiskunde alom 
vertegenwoordigd: ECMI, CEMAS, CASA, CASA consultancy, LIME. Mijn project was 
één van de glasprojecten uit die tijd, en zelfs voor die industrie die zo verre van high
tech lijkt te staan, liggen de wiskundige modelleerproblemen voor het oprapen. In die 
tijd werd ook duidelijk dat er iets meer moest bestaan tussen een afstudeerder en een 
AIO. De eerste is te kort en moet vaak nog teveel leren, vooral omdat elke industrie 
zijn eigen jargon kent, die je moet leren. De tweede duurt met vier te lang om in een 
product planning te passen. En een AIO moet uiteindelijk ook publiceren, waar een 
bedrijf niet altijd in is geïnteresseerd. Wat niet weg neemt dat een bedrijf het onderzoek 
niet interessant vindt; alleen dat het meestal toch ook graag de implementatie van de 
ideeën geünplementeerd wil zien. 

Juist die implementatie, daar moet je de wetenschappelijke staf en onderzoekers niet 
mee lastig vallen. Je hebt verschillende malen geprobeerd de samenwerking tussen 
wiskundig onderzoek en de industrie structureel vorm te geven. Na wat valse starts, 
heb je eindelijke de juiste mix voor succesvolle samenwerking gevonden door tussen 
wetenschappelijke staf en industrie consultants te plaatsen. Deze fungeren deels als 
technology translators, deels als modelleurs en deels als implementatoren. Door hen 
de huidige wiskundige stand van zaken te vertalen naar toepassingen, bespaar je we
tenschappers zich bezig te houden met de details van een echte toepassing (echte geo
metrieën, accurate materiaaldata, dingen die voor de methodiek vaak niet van belang, 
maar voor het resultaat uitermate) en wek je meer tevredenheid bij bedrijfsleven door 
het aanleveren van een betrouwbaar aanspreekpunt, het kunnen stellen van deadlines, 
het kunnen maken van een klantgerichte user interface. 

De laatste jaren bleek deze industriële wiskunde ook in het onderwijs zijn vruchten af te 
werpen. Door het aantrekken van master studenten uit het buitenland, voor wie vaak 
de industriële component een reden vormt om juist naar Eindhoven te komen, kon in 
ieder geval de bovenbouw van de opleiding met veel mensen bevolkt worden. Een 
interessante mix van mensen, een grote vijver van talent voor AIO's bovendien. 

Jouw pensioen is bijzonder in het feit dat je niet stopt, maar juist verder gaat. Met 
LIME blijf je werken aan de industriële wiskunde en de synergie tussen toepassing en 
onderzoek. Dat maakt jouw pensioen dan ook minder tot iets treurigs als een afscheid, 
maar juist een feestje om als nieuwe start te vieren. 

Veel plezier met je pensioen, maar werk nog maar even door! 

Bas van der Linden 
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Bob, fertilization! 

Jaap Molenaar 

Denkend aan een bijdrage voor het Liber Amicorum voor Bob blader ik door een aantal 
dossiers. Waar zal ik beginnen? Onze wegen kruisen elkaar al zo'n 30 jaar. Ik stuit op 
een intrigerend, opiniërend artikel~e dat we ooit lang geleden samen schreven: 

Mathernaties and Industry: Contamination or Fertilization? 
R.M.M.Mattheij & J.Molenaar 

Nieuw Archief voor Wiskunde, December 1986, pp 245 - 254 

Het Nieuw Archief zag er in die tijd werkelijk niet uit - zeker niet in vergelijking met 
de glossy uitstraling die het blad tegenwoordig heeft- en het blad had zeker geen in
ternationale allure. Ik schat de citatiescore van deze paper dan ook grofweg op nul. 
En toch, geen enkele paper kan karakteristieker zijn voor een belangrijke rode draad 
in het wetenschappelijke leven van Bob dan deze nietige publicatie. Bob is altijd een 
warm pleitbezorger geweest van de verrijkende waarde van wiskunde voor de samen
leving. Scherp zag hij in dat wiskunde een onmisbare factor is om maatschappelijke en 
industriële problemen te lijf te gaan. Hij pleitte hartstochtelijk voor een derde soort wis
kunde: naast zuivere en toegepaste wiskunde diende er erkenning te komen voor de 
'industriële wiskunde' ,vanwege de geheel eigen geaardheid ervan. De bevlogenheid 
voor industriële wiskunde zat er al vroeg in bij Bob. In Nijmegen, nog helemaal in het 
begin van zijn carrière, was hij- samen met Frits Ruymgaart en Brennie vanGroesen
de motor achter de oprichting van de WO: de afdeling Wiskundige Dienstverlening. Dit 
voor Nederland unieke initiatief ging industriële wiskunde in de praktijk brengen door 
de ivoren toren van de wiskundige wetenschap te verbinden met uit-het-leven gegrepen 
industriële toepassingen. Gedurende enige tijd was ik de enige WO medewerker. Het 
ging vooral om het 'proof of principle' effect, niet om zakelijke successen. Wat hebben 
we veel gebrainstormd om de zaak aan de gang te krijgen, om opdrachten los te krijgen 
van de industrie en om die tot een goed einde te brengen. En zoals de meeste lezers wel 
herkennen, met Bob in de buurt is er altijd stof tot praten. Het lukte, zowel inhoudelijk 
als commercieel. Na een aanloopfase had de WO 3 medewerkers, waaronder Sjoerd 
Rienstra. Toen sloegen alle betrokkenen hun vleugels uit: Bob naar TU/e, Brennie naar 
UT, Frits naar de USA en enige tijd later Sjoerd en ik ook naar de TU/e. Ook in Eindho
ven kreeg Bob- geboren organisator en netwerker-veel voor elkaar, zoals bijvoorbeeld 
een lange rij promovendi op industrieel wiskundige onderwerpen. 
Eens kregen we een delegatie van het KWG (Koninklijk Wiskundig Genootschap) be
stuur op bezoek. Ik weet werkelijk niet meer waarvoor ze kwamen. Tijdens de lunch 
merkte Bob en passant op dat het een goed idee zou zijn om in Nederland ook eens 
te beginnen met een initiatief dat stamt uit Oxford: de zogeheten 'Studiegroep Wis
kunde met de Industrie (SWI)', zoals wij het bees~e later gingen noemen. Tijdens zo'n 
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SWI wordt er door een groep wiskundigen een week lang gewerkt aan problemen, die 
door de industrie aangedragen worden en waarvoor ze graag een oplossing zouden 
hebben, maar die ze zelf niet kunnen vinden. Het bleef niet bij die losse flodder tij
dens die lunch. Piet Hemker werd erbij betrokken en we kregen een forse subsidie van 
STW /NWO/EWI om aan te tonen dat dit concept ook zou werken in ons landje. De 
skepsis was echter groot: we kregen zelfs een groot aantal criteria voorgeschoteld waar
aan de eerste SWI zou moeten voldoen, wilden de subsidiegevers het een succes vinden. 
Met de eerste subsidie konden we voor enige tijd iemand aanstellen om de eerste SWI 
uit de grond te stampen en we hadden het geluk daar Barbara van der Fliert voor te 
vinden. De eerste keer was gelukkig meteen een groot succes en de subsidie werd dan 
ook prompt verlengd. Het bleek het begin te zijn van een lange reeks: de "SWI" is tot op 
de dag van vandaag een begrip in wiskundig Nederland. Weinigen weten echter nog 
dat Bobs losse flodder tussen de broodjes van een lunch door de basis heeft gevormd. 
Bobs ambities en capaciteiten stegen overigens boven ons land uit. Hij was bijvoorbeeld 
medeoprichter en enthousiast bestuurslid van het zogeheten 'European Consortium for 
Mathernaties in Industry (ECMI)' en werd daar na enige tijd ook President van. 
En de rode draad der industriële wiskunde is voor Bob (en overigens ook voor mij) 
nog lang niet gebroken. Al enige jaren is Bob aan de TU/e bezig met het initiatief U
ME (Laboratory for Industrial Mathernaties Eindhoven), dat veel weg heeft van het WO 
concept uit de beginjaren. En op diverse andere plaatsen heeft 'wiskunde in bedrijf' 
zich een geheel eigen plaats verworven. De helft van mijn huidige afdeling bestaat bij
voorbeeld uit mensen die industriële wiskunde (inclusief statistiek) beoefenen. De visie 
die Bob 30 jaar geleden al had is tot ontwikkeling gekomen. En ik denk dat slechts voor 
weinigen de vraag "Contamination or Fertilization?" uit de titel van onze oerpublicatie 
nog iets anders is dan een rhetorische. Bob, wij wisten het allang, maar het moet toch 
heel bevredigend voor je zijn dat je boodschap doorgedrongen is. Proficiat met het be
reiken van deze mijlpaal, na zoveel jaren hoogleraarschap. Het ga je goed! 

Jaap Molenaar 
Biometris, 'Quantitative methods brought to life' 
www.biometris.nl 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
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Van Numerieke Wiskunde naar Scientific 
Computing 

Hermie ter Morsche 

Beste Bob, 

Vanaf het moment dat je in 1987 aan de Technische Universiteit Eindhoven ging werken, 
heb ik je carrière van nabij kunnen volgen. Het was destijds duidelijk dat jij Gerhard 
Veltkamp als leerstoelhouder Numerieke Wiskunde zou gaan opvolgen. De leerop
dracht was helder: Zorg dat de Numerieke Wiskunde in Eindhoven van internationale 
betekenis wordt, zowel voor het onderzoek als voor de valorisatie (zo heette dat overi
gens toen nog niet) van de wiskunde in de industrie. Al die jaren heb ik je dit met een 
tomeloze inzet zien doen en de bereikte resultaten hebben de verwachtingen ruim over
schreden. Ongetwijfeld zal hierover bij jouw afscheid van de faculteit nog veel gezegd 
worden. Ik wil daarom dit Liber Amicorum aangrijpen om iets te vertellen over mijn 
persoonlijke ervaring met jouw verdiensten op het gebied van onderwijs. Ook op dit 
gebied heeft de Wiskunde in Eindhoven, dankzij jouw inzet en inspiratie, internationale 
allure gekregen. Maar eerst iets over de befaamde practica Numerieke Wiskunde. 

Je weet, de practica Numerieke Wiskunde waren er ook al voor jouw tijd in Eindho
ven. Deze practica dienden niet alleen voor het begrijpen en het leren gebruiken en 
ontwerpen van numerieke methoden op toepassingen die niet door onszelf waren ver
zonnen, maar in belangrijke mate ook voor het leren programmeren (excuseer me voor 
deze zin, ik ben opleidingsdirecteur geweest). Uit de beginjaren stammen opdrachten 
die nu nog in de practica worden ingezet. Ware classics zijn "The principal value of the 
square root", "The mathematica) pendulum" en niet te vergeten de opdracht "Sine of a 
large argument" die rechtstreeks van jouw afkomstig is. In feite stonden de numerieke 
practica model voor de wiskundige bedrijvigheid van de groep Numerieke Wiskunde 
(in ieder geval werd er veel tijd ingestopt). 

Je was in 1987 (formeel 15 december 1986) nog maar nauwelijks binnen, of je begon te 
sleutelen aan de aard van deze bedrijvigheid bij de practica. Minder formeel en meer 
praktisch gericht zonder concessies te doen aan het wiskundig niveau en wiskundige 
precisie. Ik herinner me nog de (soms heftige) discussies over het begrip Numerieke sta
biliteit. Je nam toen een duidelijk standpunt in dat ten goede kwam aan het praktisch 
hanteren van dit begrip en minder streng omsprong met de destijds gebruikte formele 
definitie. Ik moet zeggen dat ik in de loop der jaren naar jouw standpunt ben opgescho
ven. Enige tijd geleden heb je een zeer ambitieus project opgestart om het onderwijs in 
de numerieke wiskunde volledig te moderniseren. Geen ingewikkelde zelf-geschreven 
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programma's, maar meer aandacht voor numerieke aspecten, methoden en implemen
tatie. Scientific Computing werd het sleutelwoord. De fraaiste practicumopdrachten 
zouden in boekvorm worden uitgegeven. In mijn boekenkast heb ik alvast ruimte gere
serveerd. 

Ongetwijfeld herinner je nog de periode waarin we samen gewerkt hebben aan het op
zetten van de track CSE binnen de wiskundige ingenieursopleiding en wat later aan de 
invoering van het succesvolle Erasmus Mundus programma. Nog vóór dat de invoe
ring van de BaMa structuur in 2002 een feit werd, hebben we in de doctoraalfase van de 
nog ongedeelde vijfjarige wiskundige ingenieursopleiding een bijzondere stroom (CSE) 
ingericht speciaal geschikt voor buitenlandse studenten. Dit was bepaald niet eenvou
dig. Vooral niet omdat allerlei koninklijke wegen gevolgd moesten worden. Gelukkig 
beschikten we beiden over voldoende strategisch inzicht om het karwei te klaren zon
der de formele wetgeving echt geweld aan te doen. Wellicht een gevolg van ons beider 
roomse opvoeding. Met plezier denk ik terug aan de eerste buitenlandse CSE studen
ten. Als ik Kaoi ding zeg, dan weet je wat ik bedoel. 

De dag van Oktober 2002 staat nog in mijn geheugen gegrift als zijnde de dag van gis
teren. Per aangetekende post hebben we onze aanvraag gestuurd naar de EU in Brussel 
om samen met Kaiserslautern en Linz een hoog gekwalificeerde Europese opleiding te 
mogen beginnen. Deze opleiding was bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse stu
denten omdat de EU zorgde voor een bepaald niet geringe beurs voor deze studenten. 
Dit programma zorgde eveneens voor een significante instroom voor de masteroplei
ding. Ondanks de immense concurrentie van andere internationale opleidingen werd 
onze aanvraag positief gewaardeerd. Naar mijn overtuiging was dit in belangrijke mate 
te danken aan jouw internationale contacten en jouw bekende communicatieve vaardig
heden in woord en geschrift. Jij was "in den vreemde" allang niet meer onbeken·d. Je 
wist hoe de Brusselse hazen liepen. 

Beste Bob, ik ben ervan overtuigd dat jij de periode na je (pre)pensioen ten volle zal 
gaan benutten. Zelf ben ik al weer een tweetal jaren met pensioen. Het is wel even 
wennen. Net alsof je aan het spijbelen bent. Een van de voordelen is dat je geheel 
vriJblijvend nog iets aan je vakgebied kunt doen. Geen industriële valorisatie, puur 
voor je eigen plezier. Mijn bijdrage aan jouw liber amicorum wil ik dan ook afsluiten 
met een wiskundige stelling (een ongelijkheid voor correlaties). Je kunt er niks mee, 
maar ik denk dat je het welleuk zal vinden omdat lineaire algebra die je hier voor het 
bewijs goed kunt gebruiken ook een van je favoriete bezigheden is. Het bewijs laat ik 
overigens achterwege. Ik ben ervan overtuigd dat je zelf een elegant bewijs kunt vinden. 
Hier volgt de ongelijkheid in het Engels. 

Fora finite sequence (xnl~=l of complex numbers Xn, the autocorrelation Pk is defined 
as follows. 

N-k 

Pk = L Xn Xn+k (k = 0, ... , N- 1 ). 
n=l 
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Let M := lN/kJ and r := N- kM, then for all sequences (xn l~=l one has 

N 

IPkl:::; ck .[_lxnl2
, 

n=l 

where the constant ck is given by 

7t 
cos (M + 1) (r = 0), 

7t 
cos (M + 2) (r 2 1). 

Moreover Ck is best possible, i.e., it can not be replaced by a smaller one. 

Het gaat je goed ! 

Hermie ter Morsche 
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Adrian Muntean 

Bob, thinking at the next step (NITK India, peaceful times). 

Many mathematicians are excellent problems solvers, but only few of them have 
vision. Prof. Mattheij has his vision, a sound one ... 

Recently hired by TU/e and busy with many small things, I haven't got the chance 
to talking to him tête-à-tête in Eindhoven, but in ... India, during one of the many 
expeditions for finding good students he has pushed forward. That was this Indian 
event that brought us in the same boat. (Adrian Muntean). 
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Seva Nefedov 

When I was approached with a question whether I wanted to contribute to this 
book my reaction was: "Yes. Naturally". Then I started thinking about what 
language should I choose. Dutch or English. In the end I chose English so that 
a wider audience will be able to read my contribution. However this linguistic 
dilemma brought back memories of how Bob aided me in my Dutch studies. 
It was the summer of 1997. We, 
that is Bob, Bas, Konstantin and I, 
were at the ECMI (European Con
sortium for Mathernaties in Indus
try) conference in Götebord. As 
a part of our cultmal program 
our Swedish hosts booked a ferry 
trip to Marstrand, an island nearby 
Göteborq ~~ffi:Ïl_l_ated by a formidable 
fortress that later served as a prison. 
On our way back to the ferry Bob dis
covered that I could actually mumble 
few sentences in Dutch. He was impressed and we started a lively discussion 
in Dutch. A downside of this (for our ECMI colleagues) was that Bob and I 
missed our ferry and the rest of the conference people needed to wait for us for 
half an hour. 
When we came back to Eindhoven 
we switched permanently to Dutch. 
Soon Bob noticed that though I was 
doing my best I could do with some 
more fl uency. He pondered a bit 
over this and presented me with van 
Kooten and de Bie videos. That's 
how Jacobse en van Es of the Tegen
partij polished my Dutch. 
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Mark Peletier 

Mijn eerste kennismaking met Bob Mattheij was niet met Bob Mattheij zelf. Recent 
begonnen aan mijn promotie bij Hans van Duijn in Delft was ik bij John Ockendon in 
Oxford op bezoek, en ik vertelde hem trots dat ik toegepaste wiskunde deed. 'Then you 
must know my good friend Bob Mattheij', antwoordde John, en ik moest schaamtevol 
toekennen dat ik geen idee had over wie hij het had. John was hoogst verbaasd: Bob 
Mattheij IS toegepaste wiskunde in Nederland, zei hij. Mijn schaamte nam nog verder 
toe. 

Het was een eye-opener. Blijkbaar bestond er een hele gemeenschap van toegepast (in
dustriele) wiskundigen waar ik niets van wist. Veel later heb ik hem en zijn groep 
van dichtbij kunnen observeren, en is mijn bewondering voor dit uitdagende werk al
leen maar gegroeid. De combinatie van serieuze wiskunde met serieuze belangstelling 
en begrip voor de toepassing is een enorme intellectuele uitdaging, en vereist zowel 
breedte als diepte. 

Bob heeft zich, terecht, altijd sterk ingezet voor goede industriele wiskunde. Ik hoorde 
Avner Friedman een keer spreken over de 'principes' van het Institute for Mathernaties 
and its Applications in Minneapolis. Eén van die principes was 'Don't change the pro
blem'. Anders gezegd: leuk dat je de vergelijking met een min in plaats van een plus 
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kunt oplossen, maar er staat nou eenmaal een plus, en daar gaan we het mee doen. De
ze doelgerichte houding, waarin het toegepaste probleem centraal staat, herken ik sterk 
in Bob's werk, en ik heb er veel respect voor. 

Daarnaast heeft Bob, samen met anderen weliswaar, maar toch sterk vanuit zijn eigen 
overtuiging gedreven, de zeer succesvolle samenwerking CASA opgericht. Dit centrum 
is een Walhalla voor de toegepast wiskundige, met het gehele spectrum van theoreti
sche, toegepaste, industriële, en numerieke analyse samen onder één dak. Het stelt ons 
als groep in staat om vrijelijk te gaan waar de wetenschap ons leidt, van sterk probleem
gedreven werk in samenwerking met bedrijven tot fundamentele vragen over het we
zen der materie. 

Terugkijkend herken ik dat de schaamte die ik in 1994 voelde in de werkkamer van John 
Ockendon mij er op wees dat ik mijn kennis van wiskundig Nederland in eigen hand 
moest nemen. Dit heeft er mede toe geleid dat ik de kans greep om deeltijd-UHD in 
Eindhoven te worden, wat nog weer later leidde tot mijn huidige voltijdse aanstelling, 
en de kans om samen met Bob in CASA ons deel van de toegepaste wiskunde vorm te 
geven. Zo kan een beetje schaamte nog veel goeds genereren! 

Mark Peletier 
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Herinneringen van een glas-AiO: Een voorbeeld 
van interactie van analyse en numerieke 

wiskunde 

Georg Prokert 

The intellect of the wise is like glass; it admits the light of heaven and reflects it. 
Augustus Hare 

The formation of glass from the melting is like starting a doek. lt resets the time for 
us to determine billions of years later. 

Robert Duncan 

... am meisten beeindruckt hat mich auf meioer Reise der Besuch in der hiesigen 
Glashütte. Ich hatte mir die Glasherstellung etwas anders vorgestellt. Jedenfalls 
habe ich die gröBte Hochachtung vor diesen Leuten, die einen so unentbehrlichen 
Stoff herstellen. Ich war immer schon der Ansicht, dass es wichtigeres gibt als Gold. 
Glas zum Beispiel halte ich für nützlich. 

Theodor Fontane 

Met het afscheid van Bob Mattheij komt ook een einde aan een 20 jaar durende on
derzoekslijn op onze afdeling die ging over "glasstromin gen". Ik vond en vind het 
bijzondere hieraan dat dit onderzoek daadwerkelijk de hele breedte van de toegepas
te analyse overstreek van qualitatieve resultaten voor nietlocale evolutievergelijkingen 
en complexe functietheorie tot numerieke simulaties in opdracht van partners uit de 
industrie. De eenheid van theorie en toepassingen was hier meer dan een met de mond 
beleden ideaal. (Ik laat in het midden inhoeverre de goede persoonlijke relaties en de 
identieke culturele achtergrond van de betrokken hoogleraren, Bob en Jan de Graaf, 
hiervoor cruciaal waren. Geholpen heeft het zeker.) 

Omdat ik zelf een van de promovendi was op de theoretische vleugel van dit onder
zoeksfront is dit voor mij in meer dan een zin vormend en bepalend geweest. Niet al
leen zijn de Stokes-vergelijkingen met vrije rand het probleem waaraan ik een heleboel 
wiskunde heb geleerd, ook mijn eigen ideeën over het samenspel van analyse en nume
rieke wiskunde heb ik voor een belangrijk deel hierbij opgedaan. Dit wil ik toelichten 
aan de hand van een voorbeeld. 
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In de beginfase was -zowel aan de numerieke als aan de theoretische kant- de aandacht 
gericht op het probleem van de vrije deformatie van een (zeer kleine) glasdruppel onder 
de invloed van zijn oppervlaktespanning. Gravitatie en traagheidskrachten zijn hier 
verwaarloosbaar, en er blijft het volgende bewegende rand probleem over: Gegeven een 
(voldoende glad) begingebied Q(O), vind een (gladde) familie van gebiedent H Q(t) 
een vectorwaardige functie (u(·, t) (snelheid) en een scalaire functie p(·, t) (druk) op 
Q(t) zodanig dat 

-L1u+ V'p 0 inO(t), 
divu 0 in Q(t), 

(('Vu)+ (V'u)T)n-pn Hn op oO(t), 
Vn u·n op oO(t), (1) 

fn(t) udx 0, 

Jn(tl V' x udx 0, 

waarbijHen Vn de kromming en de normaalsnelheid van de bewegende rand oO(t) 
zijn. 

Het gaat hier om een quasistationair probleem, d.w.z.om de tijdsevolutie te bepalen 
moet op elk tijdstip een elliptisch randwaardeprobleem opgelost worden. Numeriek 
kan dit door de eindige elementen methode of de randelementenmethode toe te pas
sen. Precies dit gebeurde in het afstudeerverslag [1]2 en in het proefschrift [2], beiden 
begeleid door Bob. In beide gevallen bleek expliciete tijdsdiscretisatie tot stabiele resul
taten te leiden. Dit is allesbehalve vanzelfsprekend, gezien het feit dat bijvoorbeeld de 
tijdsintegratie van convectie-diffusieproblemen of Navier-Stokes vergelijkingen in de 
praktijk vaak impliciete methodes vereist. 

Een verklaring hiervoor kan geleverd worden door uit een analytische invalshoek naar 
het probleem te kijken: Vatten we de bewegende rand op als grafiek van een tijdsafhan
kelijke functie p gedefinieerd op I := oOo, dan vertaald zich het complete vrije rand 
probleem in een beginwaardeprobleem voor een evolutievergelijking 

OtP = F(p), p(O) = 0 op r. (2) 

Alle eigenschappen van het probleem zijn nu terug te vinden in de eigenschappen van 
de nietlocale en nietlineaire operator F. In het bijzonder levert zijn linearisering rond 
p = 0 een zogenaamde pseudodifferentiaaloperator op I van orde p = 1. De orde p 
verschijnt onder meer in de typische stabiliteitsvoorwaarde voor expliciete tijdsintegra
tieformules voor beginwaardeproblemen van de vorm (2) 

Hier wordt duidelijk dat in het Stokes-probleem (1) de situatie gunstiger is dan voor 
de gewone diffusievergelijking (waarbij p = 2), en de stabiliteit van de discretisaties in 
[1] en [2] zijn hiermee te begrijpen. Eens te meer zijn eigenschappen van de discretise
ring van een probleem door zijn analytische karakter te verklaren, en opnieuw blijkt het 

2 Dit afstudeerverslag kreeg ik in 1992 door Jos Jansen te lezen als Dresdense vierdejaars student tijdens 
een ECMI-uitwisselingsstage. Het was mijn erste kennismaking met vrije rand problemen. Ik ben er nooit 
meer van af gekomen. 
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voordelig dat- zoals goed gebruik in Eindhoven- analytici en numericisamen optrek
ken. 

Referenties 

[1] HELMES, N.A.J.: Toepassing van de eindige elementenmethode op een 
twee-dimensionaal sinterprobleem, Afstudeerverslag, TU Eindhoven, 1992 

[2] VORST, G.A.L. VAN DE: ModeHing and numerical simulation of viscous sintering, 
PhD Thesis, TU Eindl1oven 1994 
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Je hebt wiskundigen en wiskundigen 

Sjoerd Rienstra 

Volgens de klassieke filosofen kan de denkende mensheid worden verdeeld in twee ca
tegorieën: empiristen en rationalisten. 
Een rationalist gelooft in een ideeënwereld buiten de zintuigelijk waarneembare wer
kelijkheid. Elke waargenomen werkelijkheid is een benadering van een abstract idee. 
Dit is een zinvol uitgangspunt in bijvoorbeeld de politiek, als men probeert een betere 
wereld te bereiken. Dan moet je een idee van een ideale wereld hebben, ook al bestaat 
die niet. Ook in de rechtspraak moet je een concept van rechtvaardigheid hebben als 
doel om naar te streven, ook al zul je dat nooit volledig bereiken. 
Een empirist denkt omgekeerd. Die begint met de werkelijkheid zoals hij (m/v) die 
waarneemt, en probeert daar passende ideeën bij te vinden. De ideeën bestaan nog 
niet, maar worden gemaakt. Dit is zinvol in bijvoorbeeld de biologie, waarbij een klas
sificatie van de werkelijkheid niet gebaseerd wordt op een particuliere mening welke 
diersoorten er zouden moeten, of tenminste kunnen, zijn, maar op wat men concreet 
heeft waargenomen. 
Filosofen als Pythagoras en Plato, Descartes en Leibniz waren rationalisten. Plato, met 
zijn allegorie van de grot waar de waargenomen wereld een schaduw is van de "hoge
re" ideeënwereld, is haast prototypisch. 
Aristoteles, Newton, ert vooral de Engelse Verlichtingsfilosofen als Hobbes en Locke, 
waren aan de andere kant empiristen. Het empirisme is typisch Brits. Sommigen zullen 
Newton wellicht omarmen als rationalist omdat hij een theorie (idee) van een mechanis
tische wereld heeft geformuleerd die zo succesvol was dat deze lange tijd voor absoluut 
waar werd gehouden, maar dat succes bleek pas achteraf. Voorts heeft Newton ver
scheidene theorieën geformuleerd (warmte-overdracht, wrijving en weerstand in een 
stroming) die overduidelijk ruwe modellen zijn en geen enkele pretentie van absolute 
geldigheid hebben. 
Tegenwoordig rekent men in het algemeen wetenschappers tot de empiristen. Dezen 
doen experimenten om te zien wat er is, en proberen deze verworven kennis dan te 
klassificeren en tenslotte te duiden, door geleidelijk een structuur, "theorie", te bouwen 
waar deze kennis een logische plaats heeft. Dit alles wordt voor "waar" gehouden 1 tot
dat er teveel tegenstrijdigheden en anomalieën gerapporteerd zijn die een paradigma
switch2 nodig maken. 
Alle wetenschappers? Nee, een klein groepje bleef moedig weerstand bieden tegen deze 
(in hun ogen) onzin. Zij menen - op zichzelf terecht- dat er ideeën zijn, die nog slechts 
ontdekt moeten worden. Deze wetenschappers zijn de wiskundigen, althans een deel 
ervan, de rationalisten. Zij willen "wis en zeker" weten, en dat kan natuurlijk alleen 
als je begint met wat al waar is. Deze wiskundigen bouwen aan het grote bouwwerk 
van wiskundige theorieën en structuren, die, zodra ze bewezen kunnen worden, spij
kerhard zijn en zo een comfortabel vangnet vormen voor de theoretici van allerhande 
disciplines. Op zichzelf dus heel belangrijk. 
Echter, het botst met de empiristen onder de wiskundigen. Dit is een ander soort wis
kundigen, namelijk diegenen die zich meer kundig voelen in het "wissen", abstraheren, 

1 zie Kar! Popper; 2 zie Thomas Kuhn 
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van een bestaande werkelijkheid tot ideeën die passen in een wiskundige structuur. 
Deze laatste soort, u raadt het al, zijn de wiskundige modelleerders. De bij een werke
lijkheid gecreëerde ideeënwereld van de empiristen heet bij hen "model". Zij gebruiken 
wiskundige taal niet alleen om een wiskundig probleem op te lossen, maar ook om, 
scherper dan kan in vage spreektaal, een werkelijkheid te analyseren en om te vormen 
tot een model waar je mee verder kan. 
Het verschil tussen rationalisme en empirisme zit heel diep. Het zal voor velen als een 
haast religieus verschil zijn, op het niveau van "waar" tegenover "onwaar". Een gevolg 
is dat voor de rationalist-wiskundige de kunst van het modelleren heel moeilijk is. Zo 
een wiskundige wil eigenlijk niet weten waar zijn probleem vandaan komt, en dat daar 
eerst heel erg gesold is met wat we "wiskundige netheid" noemen. Hij zal daar meestal 
geen idee van hebben, net als de gemiddelde consument geen idee heeft van het maken 
van worst. 
Voorts is het voor de empirist-wiskundige vanzelfsprekend om de overgang van de 
modelleerfase naar de wiskundige analysefase geleidelijk te maken. Het modelleren 
geschiedt eerst verbaal en intuïtief, dan in wiskundige taal met wiskundige middelen, 
en tenslotte steeds meer gestuurd door analyseresulaten. Er is geen scherpe grens in dit 
proces aan te wijzen waar intuïtief modelleren abrupt zou overgaan in wiskundig harde 
analyse. Deze vervloeiing kan echter wel resulteren in een flinke strijd met de rationa
listen (soms ook terecht) over de vraag of enige wiskundige losheid een verdoezelde 
fout is, of slechts het naijlen van de modelleerfase. 
Het is daarom goed dat beide zijden zich realiseren dat ze ieder in een grote traditie 
staan, maar wel tot bijna disjuncte groepen behoren. Bijna: sommigen zullen van pet 
kunnen wisselen, maar volgens mij de meerderheid toch niet. 
Omdat dit een sociologische opdeling is, is het logisch en te verwachten, dat als een 
bepaalde richting in een land dominant is, deze groep de neiging zal hebben te groeien. 
Dat kunnen we (hebben) zien gebeuren op het vasteland van Europa, waar de rationa
listen sinds de 17e eeuw de overhand hebben. Toegepaste wiskunde betreft hier vaak 
de studie van ideale modellen en is meer uit de toepassing voortkomend dan toege
past. Dit in tegenstelling tot de Angelsaksische wereld, waar de toegepaste wiskunde, 
bekend als "British Applied Mathematics", in een empiristische traditie staat die het 
model construeert bij het probleem. 

Gelukkig zien we met het opkomen van goedkope transportmiddelen als vliegtuig, 
trein en auto, goedkope en universele communicatiemiddelen als telefoon en internet, 
en niet in de laatste plaats de gemakkelijke vormen van samenwerking die de EU mo
gelijk maakt, dat langzamerhand in ieder geval de geografische niet-uniformiteit in de 
verdeling aan het afnemen is. 

Met dit stukje wil ik de geweldige bijdrage van Bob vieren, die zich zo sterk heeft ge
maakt om in ons land, veelal maar niet alleen in Europees verband, de kunst van het 
modelleren ingang te doen vinden en op deze universiteit tot vast element in het cur
riculum van de wiskundig ingenieur heeft gemaakt. Aan de hand van het voorgaande 
hoeft het geen betoog dat dit niet altijd vanzelf ging. 

Sjoerd Rienstra, 3 juni 2011, ergens boven Groenland 
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Patricio Rosen Esquivel 

13 Lineas para vivir 

1. Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. 

2. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar. 

3. Sólo porque alguien no te ame coma tó quieres, no significa que no te ame con 
todo su ser. 

4. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. 

5. La peor forma de extranar a alguien, es estar sentado a su lado y saber que nunca 
lo podrás tener. 

6. Nunca dejes de sonrefr, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quien 
se puede enamorar de tu sonrisa. 

7. Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tu eres 
el mundo. 

8. No pases el tiempo con alguien que no está dispuesto a pasaria contigo. 

9. Quizá Dios quiere que conozcas mucha gente equivocada antes de conocer a la 
adecuada, para que cuando la encuentres, sepas estar agradecido. 

10. No llores porque ya se termino, sonrfa porque sucedió. 

11. Siempre habrá gente que te lastime, asf que sigue confiando y sé más cuidadoso 
en quien conffas dos veces. 

12. Se cada vez una mejor persona y asegurate de saber quien eres ántes de conocer a 
alguien más y esperar que esa persona sepa quien eres. 

13. No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te lo esperas. 
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13 Lines to Live 

1. I love you not for who you are but for who I am when I'm with you. 

2. Nobody deserves your tears, and who deserves them won't make you cry. 

3. Just because someone doesn't love you as you want, doesn' t mean he/she doesn 't 
love you withall his/her soul. 

4. A true friend is who takes your hand and touch your heart. 

5. The worst way to miss someone is to be sit next to him/her and know that would 
never be yours. 

6. Never stop smiling, noteven when you're sad because you never know who can 
fall in love with your smile. 

7. You can be just one person to the world but to someone you are the world. 

8. Don't spend your time with someone who doesn' t spend the time with you. 

9. Maybe God wants you know a lot of wrong people before you know the right one 
so when you finally met him/her you knowhow to be grateful. 

10. Don't cry because it finished, smile because it happened. 

11. Will always be people who hurts you, so what you have to do is continue trusting 
and just be more careful in who you trust twice. 

12. Become yourself in a better person and besure to know who you are before anyone 
else and wait that that person knows who you are. 

13. Don't try so hard, the best things always happens when you least expect it. 

Quotes from the Colombian novelist Gabriel Garcia Márquez 
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Een lange academisch-industriële vriendschap 

Wil Schilders 

Ik leerde je kennen toen ik in het laatste jaar was van mijn studie aan de Radboud Uni
versiteit. Overigens zaten wij toentertijd, eind zeventiger jaren, natuurlijk nog gewoon 
op de Katholieke Universiteit Nijmegen. Of de "R" in de RK achtergrond van deze uni
versiteit in die jaren nog Rooms(ch) betekende danwel Rood, is de vraag. Vlak voor 
ik er ging studeren waren er hevige opstanden geweest, die er onder andere toe geleid 
hadden dat de nieuwe eerstejaars onderwijs kregen van jongelieden zoals Wim Veld
man en Wimpie Gielen (van de woonboot), een verademing. Jij zult daar weinig van 
meegekregen hebben, denk ik, want volgens mij begon je in 1977 in Nijmegen. Ik had 
er toen al mijn eerste jaar numerieke wiskunde na-kandidaats op zitten, en bleef dus 
(helaas) verstoken van jouw colleges. Ik herinner me echter uit die tijd nog wel dat ik 
een keer op jouw kamer kwam, en daar ook Marie-Anne ontmoette voor de eerste keer. 
Gek genoeg zie ik dat beeld nog steeds voor me, na al die jaren! Ze heeft dus indruk op 
me gemaakt.... 
In 1977 vond, volgens mij, de eerste (en meteen laatste?) conferentie plaats over singu
lier gestoorde problemen in Nijmegen, welke jij samen met Van der Sluis en Axelsson 
organiseerde. Als ik het me allemaal goed herinner, want het is lang geleden, en in die 
tijd was er nog geen internet waar je het snel even op terug kunt zoeken. Wat ik wel 
weet is dat ook jij singulier gestoord bent, net zoals Milier en ik dat zijn. Curieus is 
overigens dat er twee verschillende scholen zijn. De een houdt zich bezig met singulier 
gestoorde problemen, terwijl de ander zegt onderzoek te doen op het gebied van de 
stijve differentiaalvergelijkingen. Nog vreemder is het dat deze scholen vaak geen weet 
hebben van. elkaars werk, zich op verschillende conferenties bewegen. 
Contacten met jou betekenden ook dat ik voor het eerst kennis maakte met het begrip 
dychotomie. Jij was daar een van de experts in, en de eersten van jouw latere promoven
di deden dus ook onderzoek op dit terrein. Ik denk dat dit heel waardevol werk was, 
het bood inzicht en wel het juiste inzicht, naar mijn mening. Ik heb er veel van geleerd. 
In latere jaren ben ik ook groot voorstander geworden van het gebruik van numerieke 
methoden die tegenwoordig als mimetic worden aangeduid. Ik ben er van overtuigd 
dat zulke methoden veel betere resultaten opleveren dan de standaard methoden welke 
nog vaak worden onderwezen. Mooi dat in jouw groep ook nu nog, door Jan ten Thije 
Boonkkamp en Martijn Anthonissen, werk in deze richting wordt gedaan. 
In 1978 verdween ik richting Trinity College Dublin, en kreeg jij te maken met Owe 
Axelsson. Om wat geld bij te verdienen ging ik in het academisch jaar 1979/1980 col
lege geven aan 1e, 2e en 4e jaars studenten op Maynooth University, daarbij dankbaar 
gebruikmakend van jouw collegedictaten uit Nijmegen! Het was goede kwaliteit, dus 
een beetje re-use kon mijns inziens geen kwaad. De studenten waren er in elk geval 
heel tevreden mee, en ik ook, want het scheelde me een heleboel voorbereidingstijd! 
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Dus ook hier bleef de band al voortbestaan .. .. 
Begin jaren '80 ging ik bij Philips werken, en jij was nog steeds in Nijmegen werkzaam. 
Dat is feitelijk de enige periode dat we geen contact hebben gehad, volgens mij, en ook 
nog even in jouw Eindhovense begintijd toen Gerrit Veltkamp nog hoogleraar was. Hij 
was adviseur bij Philips, in de wiskundegroep van Jan de Groot. Wij zaten echter nog 
op het zogenaamde CFT, en hadden andere adviseurs: Piet Hemker, Bram van der Sluis 
en Henk van der Vorst. 
Begin jaren '90 verhuisde onze Mathematica! Software Group ook naar het Natuurkun
dig Laboratorium, werd samengesmolten met de groep van Jan de Groot en ging vanaf 
die tijd door het leven als de Applied Mathernaties Group onder leiding van Kees Stam. 
Inmiddels was jij hoogleraar geworden, en de contacten waren weer snel gelegd. Af
gesproken werd om jaarlijks een bijeenkomst te houden waarbij zowelleden van onze 
AMG als leden van jouw groep voordrachten hielden en elkaar op deze wijze infor
meerden over problemen en algoritmen. Helaas is er geen informatie meer beschikbaar 
uit die tijd, anders dan op onze eigen grijze harde schijven de herinnering dat het nutti
ge en plezierige bijeenkomsten waren. 
Als ik het me goed herinner, was 1994 het jaar dat Bram van der Sluis, jouw promotor 
en dus wiskundige vader, toentertijd tevens voorzitter van het Koninklijk Wiskundig 
Genootschap, ons benaderde met het idee om een aparte sectie op te richten voor In
dustriële en Toegepaste Wiskunde. Misschien dat we daar tegenwoordig huiverig voor 
zouden zijn, immers, we willen graag eenheid uitstralen, maar in die tijd waren er rap
porten verschenen waarin werd geconcludeerd dat het beter was om de zuivere en toe
gepaste wiskunde hun eigen plaats te geven. Jij werd de voorzitter van de Stichting 
ITW, en ik stond je bij in het bestuur. Het was een mooie tijd, waarin we ook heel actief 
aan de weg timmerden met bijvoorbeeld symposia die klinkende namen hadden zo
als "De waarde van de eigenwaarde" of "Rekenen aan financiële markten". Dergelijke 
symposia werden vooral bij de "industrie" (in zeer algemene zin) georganiseerd, en ik 
herinner me nog levendig de symposia bij Philips, ABN Amro, ING en Elsevier. Het 
onderstaande logo herken je vast nog wel, en als ik goed ben geïnformeerd is het idee 
voor dit logo uit jouw koker ontsproten .. .. 

Nu toch sprekend over industriële wiskunde: inmiddels had jij ook een mooie confe
rentie mede-georganiseerd in Amsterdam, genaamd ESMI ofwel "European Symposi
um on Mathernaties for Industry". Tijdens dit symposium werden de plannen gesmeed 
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voor een nieuwe organisatie die de belangen van wiskunde voor de industrie op Euro
pees niveau zouden behartigen. Dat was in die jaren hard nodig, veel meer dan in de 
huidige tijd. Samen met een aantal Europese vrienden, zoals Alan Tayler, Heirnut Neun
zert en Heinz Engl, zag zodoende in 1987 het "European Consortium forMathernaties 
in Industry" het licht, ook wel bekend onder de naam ECMI. Er werden conferenties ge
organiseerd, en er waren vele activiteiten om de brug tussen wiskunde en industrie te 
slaan, ofwel het gat tussen beide te overbruggen. Je was een van de eerste presidenten 
van ECMI (zoals je weet ben ik, vele jaren later, nu in jouw voetsporen getreden), en in 
2004 organiseerde je een van de meest succesvolle ECMI-conferenties in Eindhoven. 

• F 

I 

Je stond dus zowel aan de wieg van ITW als ECMI, maar onvermoeibaar ging je door! 
Rond de eeuwwisseling kreeg je het voor elkaar om een groot project goedgekeurd te 
krijgen dat voorzag in een netwerk van wiskunde-instituten in Europa: MACSI-net. 
Middels dit netwerk kreeg je voor elkaar wat binnen ECMI niet zo goed lukte, name
lijk op onderzoeksniveau hecht samen te werken. Een van de hoofdredenen dat het nu 
wellukte was natuurlijk dat er geld beschikbaar was. Maar dat heb je dan ook gewe
ten ... iedereen wilde geld hebben, en jij was het centrale aanspreekpunt! Het idee dat 
je lanceerde tijdens de kick-off meeting, namelijk verschillende thema's definiëren en 
dan proberen om daarbinnen samenwerkingen op te zetten, was goud waard. Wij wa
ren betrokken bij het thema "Model order reduction and coupled problems", en feitelijk 
plukken wij daar nu nog de vruchten van. MOR is inmiddels een bekend thema binnen 
Europa, en ook nu nog, 7 jaar na beëindiging van MACSI-net, werken we hecht samen 
met de mensen die toentertijd onze sparring partners waren binnen MACSI-net. 
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Inmiddels is ere en indrukwekkende reeks logo's voorbijgekomen van een evenzo in
drukwekkende hoeveelheid organisaties waar jij vanaf het begin bij betrokken was, fei
telijk de oprichter van was: ITW, ECMI, MACSI. De oplettende lezer merkt op dat er 
sowieso altijd een "I" in moet zitten. En het lijkt er tevens op dat de namen langer 
worden ... Deze twee "kenmerken" gelden niet allebei voor je laatste wapenfeit, LIME. 
Wel de I, maar de naam is weer korter geworden. Maar hier geldt, denk ik: kort maar 
krachtig! 
Wij hebben altijd veel samengewerkt, zowel in de genoemde organisaties als op per
soonlijke basis. Eind van de vorige eeuw ben ik deeltijd-hoogleraar geworden in jouw 
groep, en dat tot op heden gebleven met erg veel plezier. Het is geweldig om in zo'n 
actieve groep, geleid door zo'n gedreven persoon, te werken. In de loop der jaren is op 
deze manier een hechte vriendschap ontstaan, en ik kan zeggen dat ik ook veel van je 
heb geleerd. Ik ben ook blij met al het werk dat je hebt gedaan voor de combinatie wis
kunde en industrie, ik heb met plezier aan MACSI-net meegewerkt, ben actief geweest 
met het organiseren van symposia en het uitgeven van de nieuwsbrief binnen ITW, en 
ben de laatste jaren actief binnen ECMI en wil jouw werk daarin graag voortzetten. Ik 
hoop dat ik dat op dezelfde enthousiaste en gedreven wijze kan doen als jij! Ik wens jou 
in ieder geval heel erg veel succes met LIME, je meest recente geesteskind. En, wie weet 
welk acroniem we nog zullen zien in de toekomst... natuurlijk met de "I" van industrie 
in de naam! 
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Frans Schurer 

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering 
Salvador Dali (1904-1989) 

Bij het afscheid van Prof. Dr. R.M.M. (Bob) Mattheij 

Het zal aan het eind van de jaren tachtig zijn geweest dat ik voor het eerst kennismaakte 
met Bob Mattheij. De opvolging van collega Gerhard Veltkamp was aan de orde en Jos 
Jansen-een der naaste medewerkers van Veltkamp-en ik werden toen op Gerhards 
kamer uitgenodigd om een oriënterend gesprek met Bob te voeren; zijn benoeming was, 
denk ik, toen al in kannen en kruiken. Gaf ik toen nog Numerieke methoden, een be
langrijk vak in het studieprogramma voor hogerejaarsstudenten van bijna alle opleidin
gen van de TU Ie? ; ik weet het niet meer. Mijn onderzoek in approximatietheorie, over 
de graad van benadering met positieve lineaire operatoren en spline functies, stond vrij 
ver af van wat de numerici in Veltkamps leerstoel deden. Dat is zo gebleven en inhou
delijk had ik met het werk van Bob en zijn medewerkers dan ook weinig affiniteit. Ik 
ben, hoewel ik het diploma voor wiskundig ingenieur in Delft heb behaald, nauwelijks 
een toegepast wiskundige, veel meer een theoreticus en bovendien iemand die graag 
kennis overdraagt aan studenten. Het enthousiasme om dat te doen is altijd gebleven, 
ook als de collegestof nauwelijks wijzigingen onderging. Terzijde: continuïteit in onder
wijsprogramma's is van essentieel belang; dat adagium heb ik meegekregen van Prof. 
Ir. R. van Hasselt, de eerste voorzitter van de afdeling Werktuigbouwkunde (W) van de 
toenmalige Technische Hogeschool Twente (THT). De wiskundigen van de THT waren 
verspreid over de drie technische afdelingen, waarschijnlijk met als belangrijkste oog
merk om greep te houden op de inhoud van het service-onderwijs. Ik was lid van de 
afdeling W gedurende de periode 1964-1967. 
Op 4 mei 1990 heeft Bob zijn intreerede gehouden met de toepasselijke titel Daar kun 
je op rekenen. Op overtuigende wijze wordt daarin betoogd welke belangrijke rol de 
numerieke analyse speelt bij het oplossen van problemen uit andere vakgebieden. Dat 
geldt voor de wiskunde in het algemeen, hoewel toen en ook nu nog in de maatschap
pij daarvoor onvoldoende besef aanwezig is. Hij citeert een zinsnede uit het toentertijd 
(1984) spraakmakende rapport van de Commissie-David in de Verenigde Staten: 'When 
we entered the era of high technology, we entered the era of mathematica! technology'. 
Tevens wordt in de rede een nieuwe uitdaging voor de numericus geschetst: '[ ... ] het 
denken in termen van parallelle algoritmen, om de nieuwste architecturen [van compu
ters] nuttig te kunnen gebruiken'. Deze problematiek wordt door Bob aangegeven met 
scientific computing, de naam waarmee zijn sectie in de faculteit vandaag de dag wordt 
aangeduid. 
Het zou mij niet verbazen wanneer genoemd rapport destijds, eind jaren tachtig, de 
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aanleiding is geweest om het European Consortium forMathernaties in Industry (EC
MI) op te richten, een samenwerkingsverband van Europese universiteiten. Stan Ac
kerrnans heeft onze faculteit daar toen bij betrokken en al gauw rnaakte Bob deel uit de 
'Board', het topbestuur van ECMI. Ik zat een echelon lager, was lid van het Educatio
nal Cornrnittee, en jarenlang programma- coördinator voor de onderwijsactiviteiten van 
het universitaire netwerk; in mijn afscheidscollege Omzien in tevredenheid (november 
2000) ben ik daar uitvoerig op ingegaan. Daar liggen onze aanrakingspunten. Op con
gressen van ECMI kwam ik Bob herhaaldelijk tegen. We zullen ook wel contact gehad 
hebben over hoe belangrijk het is wervende voorstellen te schrijven voor het bernach
tigen van Europese fondsen voor het uitwisselen van docenten en studenten en voor 
het organiseren van zogenaamde rnodelleringsweken. Wervend: als een staal daarvan 
citeer ik hier uit mijn aanvraag (1998) betreffende stageplaatsen voor studenten in de 
industrie in het kader van het Leonardo programma van de Europese Commissie: 'Ma
thernatics lies at the heart of virtually all ad vaneed technology, as has been pointed out 
in several well-known reports. On the other hand, rnathematics as a crudal souree for 
the future, is not optirnally used in various economie sectors. Moreover, the interest 
of potenhal students for the discipline is declining. These phenornena triggered the 
establishment of ECMI, approxirnately ten years ago. The partnership of universities, 
spread over Western Europe, advocates a better use of rnathematics and a change of 
attitude on both sides (acadernia and industry). To irnplernent this purpose, a cornrnon 
European two year postgraduate programme has been designed, operational now since 
the late eighties. Placernents in foreign industry of our students substantially add to the 
quality of this education. As such the Leonardo programme perfectly fits with ECMI's 
strategy to train highly qualified industrial rnathernaticians and to do so on a European 
scale.' 
Als ik dit proza met een hoog lijmgehalte na ruim tien jaar opnieuw lees, komt on
weerstaanbaar de gedachte op aan het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Han
del, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen van de Vlaamse schrijver Willern Elsschot 
(1882-1960); met enige kleine veranderingen zou de passage zo weer gebruikt kunnen 
worden voor een soortgelijke subsidieaanvraag. 
Binnen het Consortium heeft Bob een belangrijke rol gespeeld. Wat ik mij van de inter
nationale contacten in ECMI-verband herinner is de souplesse waarmee hij opereerde, 
geholpen door het gezag dat hij op zijn vakgebied had, maar misschien nog wel meer 
door zijn grote sociale vaardigheden en zijn uitstekende beheersing van het Engels en 
het Duits. De laatste jaren sta ik ver af van het reilen en zeilen van de faculteit en van 
Bobs sectie, maar ik meen te kunnen zeggen dat hij ten volle heeft waargemaakt datgene 
wat hij zich aan het slot van zijn intreerede had voorgenomen: zich met groot enthousi
asme te wijden aan zijn interessante taak. Inderdaad heeft hij dat met volle overtuiging 
en veel succes gedaan; op Bob kon je rekenen! 

Frans Schurer. 
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Jan ten Thije Boonkkamp 

Beste Bob, 

Vanaf 1 mei 1991 ben ik medewerker in jouw groep, dus nu ruim twintig jaar, en in 
deze periode is veel veranderd, zowel in onderwijs als ook in onderzoek. Ik beperk me 
tot het onderzoek. In de begintijd kon je de groep nog klassificeren als een Numerie
ke Wiskunde groep met veel aandacht voor het ontwikkelen van numerieke methoden 
voor tal van wiskunde problemen, wat zijn weerslag had in de proefschriften die onder 
jouw leiding werden geschreven. Echter, gaandeweg kwam er steeds meer aandacht 
voor technisch wetenschappelijke toepassingen en ging modelleren een belangrijke rol 
spelen. De groep had veel contacten en gezamenlijke AIO-projecten met andere facultei
ten. De nadruk kwam te liggen op modelleren en numeriek simuleren, waarbij zonodig 
ook aan de numerieke methode werd gesleuteld. Numerieke Wiskunde werd Scienti
fic Computing. Daarnaast heb je veel contacten opgebouwd met industriële partners, 
wat heeft geleid tot vele interessante projecten. Met behulp van wiskunde werd tech
nische vooruitgang op tal van terreinen geboekt. Scientific Computing werd Industrial 
Ma thema tics. 

Ik heb altijd zeer veel plezier in mijn werk gehad. De manier waarop wiskunde wordt 
bedreven, de vele contacten met andere groepen etc. maakt dat het werk erg boeiend 
en uitdagend is, en ik wil je hiervoor bij deze bedanken. 

Je hebt tijdens je hoogleraarschap tal van activiteiten ontploooid, er was altijd leven in 
de tent. Ik noem er slechts enkele. Je hebt in 2004 de grote ECMI-conferentie naar Eind
hoven gehaald, hetgeen een doorslaand succes was. Je hebt je ingezet om Industriële 
Wiskunde op de kaart te zetten door actief te participeren binnen ECMI, Macsi-net etc. 
Daarnaast heb je veel tijd gestoken in internationalisering, uitmondendend in contacten 
met Roemeense en Indiaase universiteiten. Last but not least, je hebt LIME opgericht, 
eerst als afdeling binnen de universiteit, later als zelfstandige BV. Ik denk dat je met hart 
en ziel aan LIME bent toegewijd, en ik ben er dan ook van overtuigd dat je dit tot een 
succes zult maken. Ik wens je hierbij heel veel succes. 

Jan ten Thije Boonkkamp 
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Waterslag! Wat is dat? 

Een van de hoogtepunten in het oeuvre van Bob Mattheij is het kleurrijke boekje Math lnside, 
met als ondertitel Verrassende Wiskunde. Mooie wiskunde in een veelvoud van toepassingen. 
De beschrijvingen van een grote groep grote wiskundigen maakt het boekje compleet. Ook ik 
heb een bescheiden bijdrage aan het boekje mogen leveren. Daarop voortbordurend wil ik nu 
wat uitweiden over mijn ervaringen als wiskundig ingenieur met waterslag. 

"Waterslag! Wat is dat?" Net afgestudeerd aan de TH in Delft was dit mijn belangrijkste 
vraag tijdens mijn sollicitatiegesprek bij het WL in Delft, waarbij WL staat voor het Water
loopkundig Laboratorium, het tegenwoordige Deltares. Nadat mijn aanstaande baas geduldig 
had uitgelegd dat zes van zijn medewerkers hun dagelijks brood ermee verdienden en dat het 
heel belangrijk was voor de praktijk, vroeg ik welke wiskundige vergelijkingen eraan ten 
grondslag lagen. Dat bleken slechts twee PDV (partiële differentiaalvergelijkingen) te zijn, 
waarna ik hem opgelucht mededeelde dat ik die wel aan kon. Hiermee was ik aangenomen. 
Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Het probleem zat hem niet in de PDV, maar zoals zo 
vaak in de randvoorwaarden. Wat de jonge wiskundige verder nog moest ontwikkelen waren 
fysisch inzicht en een gevoel voor fysische grootheden. 

Waterslag wordt wel eens uitgelegd aan de hand van een rijdende trein die tegen een stootblok 
botst. Dit geeft natuurlijk een enorme klap, en als je goed kijkt dan zie je dat de wagons één 
voor één en na elkaar tot stilstand komen. De trein veert in als een harmonica om vervolgens 
weer terug te veren. Denken we nu aan een waterkolom stromend in een grote en zeer lange 
buis, dan heeft deze veel meer massa dan een trein. Het stoppen van de waterkolom door het 
(te) snel sluiten van een klep geeft net als bij de trein een grote- en meestal goed hoorbare
klap. Het water wordt sterk samengedrukt in de vorm van een drukgolf. Deze plant zich met 
hoge snelheid (die van het geluid) voort door de buis en informeert het aanstromende water 
over de gesloten klep. Het in- en terugveren van de trein manifesteert zich in de waterkolom 
als een kortstondige maar grote drukvariatie. 

Het was Joukowsky die rond 1898 de wiskundige grondslag van waterslag formuleerde. In 
Moskou werd een nieuw waterleidingnetwerk aangelegd en omdat het fenomeen waterslag 
wel bekend was, maar niet berekend kon worden, namen ingenieurs voor de veiligheid aan dat 
de stroomsnelheid in de buizen niet hoger mocht zijn dan I m/s. De autoriteiten namen hier 
geen genoegen mee en gaven Joukowsky de opdracht experimenten uit te gaan voeren in het 
bestaande leidingnet. Joukowsky ging grondig te werk: hij verrichtte uitvoerige en goed 
gedocumenteerde metingen en hij werkte aan een wiskundig model. De voorspellingen van 
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het model kwamen zeer goed overeen met de experimenten. Bovendien was het model 
onmisbaar bij de interpretatie van de metingen. Joukowsky had aangetoond dat de 
drukvariatie ten gevolge van waterslag evenredig is met de snelheidsvariatie in het water en 
de voortplantingssnelheid van het geluid. De bijbehorende formule draagt nu zijn naam en 
wordt tot de dag van vandaag gebruikt voor de berekening van waterslag. 

Het verhaal van Joukowsky laat zien dat een maatschappelijke vraag kan leiden tot een mooi 
stukje theorie. Daar wil ik graag aan toevoegen dat theorie een zeer praktisch gereedschap is. 
Joukowsky's inmiddels klassieke waterslagtheorie staat aan de basis van een kleine industrie, 
in de gedaante van "consulting engineers" en "software developers". De naam is waterslag, 
maar voor het wiskundig model maakt het niet uit of er water, olie of LNG door de buizen 
stroomt. Op een congres kwam ik een Braziliaan tegen die waterslagsimulaties deed met 
sinasappelsap. Dat er ieder jaar weer dodelijke ongelukken plaatsvinden, geeft de maat
schappelijke relevantie van waterslag weer, nog afgezien van milieuaspecten bij leidingbreuk. 

Wat heeft waterslag met wiskunde te maken? Voor de hedendaagse wiskundige is waterslag 
niet meer dan een "transiënt". Het is eenvoudig en daar ligt ook de kracht van de theorie. Toch 
kun je het net zo moeilijk maken als je zelf wilt. Wil je water in een zwabberende tuinslang 
modelleren, dan eindig je al snel met een bladzijde vol met ingewikkelde vergelijkingen, die 
alleen numeriek met behulp van een computer zijn op te lossen. Hier komt de kunst van het 
wiskundig modelleren om de hoek kijken, en mijn advies is om het eenvoudig te houden: 
eenvoud siert de mens, en de wiskunde. 

Soulh Park - Malh is Universa/ 

Math for Industry, dan denk je aan Bob Mattheij's LIME. Ook hier worden maatschappelijke 
problemen opgelost met wiskundige technieken, krachtige computers en gezond verstand. 
Voor de twaalf medewerkers van LIME betekent het natuurlijk ook brood op de plank. De 
schoorsteen moet tenslotte roken en Bob gaat daarvoor zorgen. Mijn zegen heeft hij. 

Arris Tijsseling 
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Van een generatiegenoot 

Jan Verwer 

Beste Bob, wij zijn generatiegenoten. Dat schept een band. Ik heb zojuist je homepage 
bezocht om voor mezelf bevestigd te krijgen dat ook jij in 1977 bent gepromoveerd. Di
rect viel me weer de grote omvang op van alles waar je bij betrokken bent geweest en 
nog bent. Je hebt je in de loop der jaren ontpopt van een pure onderzoeker, hier denk 
ik bijvoorbeeld aan je bekende boek 'Numerical Salution of Boundary Value ODEs' met 
Uri Asscher en Bob Russell, tot een belangrijk 'industrieel wiskundige' waarmee je zo
wel binnen als buiten de TU/e, en nationaal en internationaal, sterk de aandacht op je 
hebt gevestigd. Je bent 'een wiskundig dienstverlener' in hart en nieren, en daarbij ook 
een gedreven organisator. Dat valt je zeer te prijzen. Je opvolger, wie dat ook zal zijn, 
zal verstandig met jouw erfenis moeten omgaan om er niet onder bedolven te geraken. 

Ik vermoed dat wij elkaar al voor 1977 ontmoet hebben tijdens de door jouw promotor 
Bram van der Sluis georganiseerde middagbijeenkomsten bij het Mathematisch Insti
tuut te Utrecht. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor alle numerici in het land, voor 
jong en oud, zowel vanuit het bedrijfsleven (er was bijvoorbeeld altijd een Shell man 
van het KSLA aanwezig), de universiteiten en het Mathematisch Centrum. Deze bij
eenkomsten hebben de kiem gelegd voor onze Werkgemeenschap Numerieke Wiskun
de/Scientific Computing (WSC). Ook jij hebt door de jaren heen de WSC gediend met 
vele adviezen ter zake van de voorbereiding van de jaarlijkse Woudschotenconferentie. 
Ik wil je als (oud)voorzitter namens alle WSC leden hiervoor graag dankzeggen. 

Er zijn tijdens mijn eigen carrière twee specifieke momenten geweest dat jouw naam 
langs kwam. De eerste betreft jouw overstap van Nijmegen naar Eindhoven. Kort daar
op werd mij namelijk de positie aangeboden die jij in Nijmegen had achtergelaten. Ik 
heb dat nooit serieus overwogen omdat ik hierin geen verbetering zag. De tweede keer 
betrof de vacature voor het hoogleraarsambt waaruit jij nu met emeritaat bent gegaan. 
Mij werd gevraagd, net als anderen neem ik aan, ook op de positie te solliciteren. Ik 
heb ook dat nooit serieus overwogen, niet omdat ik er nu geen verbetering in zag, maar 
eigenlijk alleen omdat jij je aan de TU Ie al had warm gelopen, en er ook in alle op
zichten zeer geschikt voor leek. Ik heb dat goed aangevoeld. Je hoogleraarschap is een 
groot succes geworden en ik zou niet zo een twee drie weten wie het beter zou hebben 
gedaan. 

Ikzelf ben op 1 februari van dit jaar met pensioen gegaan en op 1 december vorig jaar 
met emeritaat vanuit mijn leerstoel bij de UVA. Ik denk nog met veel plezier aan mijn 
afscheidsbijeenkomst terug. Ik hoop van harte dat jij, als jij dit leest, hetzelfde zult 
hebben ervaren. 
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Ik wens je het allerbeste voor de toekomst en wil mijn bijdrage aan jouw Liber Amico
rum besluiten met iets numerieks. Het betreft een miraculeus geval van orde reductie 
welke illustreert dat ODE theorie niet zo maar toepasbaar is op POEs. Beschouw het 
lineaire ODE systeem 

w' = Jw + f(t), t > 0, w(O) =wo, 

met constante matrix J en oplossing 

Toepassen van de trapeziumregel op de integraalterm geeft de numerieke integratiefor
mule 

Wn+ 1 =e-r) ( Wn + ~Tf(tn)) + ~Tf(tn+ 1), 

waarin de staplengte T = tn+l - tn. We kunnen e-rJ nog vervangen door bijvoorbeeld 
een Padé benadering, maar laten dat achterwege omdat het voor wat ik willaten zien 
niet relevant is. Voor ieder stabiel ODE systeem is deze integratieformule (onvoorwaar
delijk) stabiel en van convergentieorde twee op ieder eindig interval [0, T], indien de 
bronterm f E C2 [0 , T]. Dit volgt uit de standaard convergentietheorie van integratieme
thoden voor ODEs. 

Ik ga nu deze tweede-orde methode toepassen voor de tijdsintegratie van het hyperbo
lische model probleem 

Ut + Ux = 0, 0 < x < 1' 0 < t ::::: 1 

u(x, t) = cos(w(x- t)), w = 2n. 

Toepassen van tweede-orde centrale differenties op een uniform rooster met maaswijdte 
h voor Ux, en opleggen van Dirichlet randvoorwaarden verkregen uit de voorgeschre
ven exacte oplossing, levert een ODE systeem op van de vorm die we beschouwen. De 
randwaarden voor x = 0, 1 komen terecht in f(t). Merk op dat we feitelijk een familie 
van ODEs hebben, geparametriseerd via h: de niet-nul entries vanJen f(t) zijn even
redig met 1 /h. We laten nu de integratiemethode los op ons ODE systeem voor een rij 
van afnemende waarden h waarbij we kiezen T = h. Dus we verfijnen sirnultaan tijd en 
plaats, en bekijken nu de convergentieorde naar de exacte POE oplossing. 

Hier komt de aap uit de mouw. De integratiemethode blijkt niet te convergeren (in de 
maximum norm). Zie het plo~e, waarin de o-marker naar deze convergentietest ver
wijst. De o-lijn heeft helling nul, en we zijn dus van ODE orde twee naar POE orde 
nul gegaan. Dit is zeer exceptioneel. Het illustreert dat ODE theorie voor beginwaarde
problemen niet zonder meer overdraagbaar is naar begin-randwaardeproblemen voor 
POEs. Wat we waarnemen noemen we orde reductie. Het is puur een verschijnsel van 
de tijdsintegratie. De Dirichlet randvoorwaarden liggen er aan ten grondslag. Er is na
tuurlijk veel meer over te zeggen, maar dat laat ik vandaag achterwege. Echt frappant 
is dat we de convergentie compleet kwijt zijn. Ik ken hiervan geen ander voorbeeld. 
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Ik wil nog wel laten zien hoe we de variatie-der-constanten formule kunnen discretise
ren zodat we de ODE orde wel behouden. We beogen weer orde twee en interpoleren 
daartoe f(t) lineair over [tn, tn+l], en bepalen vervolgens de verkregen integraalterm 
analytisch. Dit geeft 

Wn+l = Wn + 'r'Pl (-rJ)w~ + 'rqJz(-rJ) (f(tn+,J- f(tn)), 

qJ,(z) = ( ez- 1 )/z, 'Pz (z) = ( 'P ,(z) - 1 )/z. 

Toepassen van deze methode levert de+ -marker lijn op. Deze heeft helling twee en dus 
we zien convergentie naar de POE oplossing van orde twee. Deze methode wordt een 
exponentiële integrator genoemd 1 l. Lang voordat sprake was van deze naamgeving 
was het idee echter al bekend2 l. Een bewijs dat laat zien dat deze methode wel vrij is 
van orde reductie is te vinden in3 l. 

fan Verwer is overleden op 16 februari 2011. 

1 l Zie het overzichtsartikel: Marlis Hochbruck and Alexander Osterrnann (2010), Exponential integrators, 
Acta Numerica, Vol. 19, pp. 209-286. 

2 l Zie J. Certaine (1960), The salution of ordinary differential equations with large time constants. In: 
Mathematica! Methods for Digital Computers, eds. A. Ralston, H.S. WiJf, K. Einstein, pp. 128-132, Wiley, 
New York. 

3 l Verwer, J.G., Botchev, M.A. (2009): Unconditionally stabie integration of Maxwell's equations. Linear 
Algebra and its Applications 431, 300-317. 
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Kees Vuik 

Beste Bob, 

Toen mij gevraagd werd om een stukje voor jouw afscheid te schrijven moest, ik direct 
denken aan de overeenkomsten (en verschillen) tussen ons. Wij zijn beiden gepromo
veerd bij Prof. A. van der Sluis. Iemand met een zeer zorgvuldige manier van redeneren 
en opschrijven. Dit heeft hij ons geprobeerd te Ieren. Bij een bespreking kwam het voor, 
dat hij na enkele regels zijn potlood neerlag en vertwijfeld zei: "Ik snap er niets van". 
Na een poosje praten bleek dan dat het toevoegen van een komma het probleem soms 
uit de wereld hielp. 

Een andere overeenkomst is dat we beiden de overstap gemaakt hebben van zuivere 
numerieke wiskunde naar toegepaste numerieke wiskunde of andersom. Ik denk dat 
dit heel nuttig is om te zien dat er geen tegenstelling is maar juist een verrijking van 
beide takken van sport. Na jouw gedegen zuiver wiskundige training ben je wel een 
uitblinker geworden in de toegepaste numerieke wiskunde. Je hebt een breed netwerk 
opgebouwd binnen ECMI maar ook het Lime instituut op de kaart gezet. Ik denk dat 
dit instituut van groot belang is voor geheel wiskundig Nederland. Ik hoop dat je dit 
succesvolle instituut nog verder kan leiden. 

Ik ken je verder als een plichtsgetrouw collega. Zelfs vorig jaar toen je vrouw emstig 
ziek was, ben je toch nog naar Woudschoten gekomen voor een korte bespreking. Een 
ander kenmerk van je is dat je altijd onberispelijk gekleed bent in pak en das. 

Ik hoop dat je nog een gezonde, nuttige toekomst tegemoet gaat en hoop je nog regel
matig te zien op onze bijeenkomsten. 

Kees Vuik 




