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Al geruime tijd geleden heb ik besloten om dit afscheidscollege als
markeringspunt een Nederlands karakter te geven. Enerzijds blijft een
aantal merendeels internationale activiteiten die met mijn vakgebied te
maken hebben nog doorlopen, terwijl ik anderzijds het internationale
congres op het gebied van de niet-lineaire dynamica, dat in augustus
2005 aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) plaatsvond [1,2],
beschouw als een soort internationaal markeringspunt.

Verder heb ik aan mijn afscheidscollege het bekende motto ‘Spiegheling
en Daet’ van Simon Stevin meegegeven [3], dat in de visie van Stevin een
samengaan van theorie en praktijk impliceert. In een letterlijke heden-
daagse interpretatie van de beide zelfstandige naamwoorden uit het
motto heb ik de ondertitel ‘over waarnemen, reflectie en actie’
toegevoegd.

In het thans volgende deel van mijn afscheidscollege wil ik voor een
aantal van de onderzoekslijnen waarbij ik nauw betrokken ben geweest
achtereenvolgens aandacht besteden aan de achterliggende gedachte, aan
wat in de periode dat ik erbij betrokken was is bereikt en – in sommige 
gevallen – aan hoe het verder is gegaan. Gezien de beschikbare tijd moest 
ik een keuze maken uit het onderzoek waarbij ik betrokken ben geweest.
De gemaakte keus houdt in geen enkel opzicht een kwalificatie in van het
onderzoek dat niet aan de orde komt; mijn bedoeling is slechts om u een
gevarieerd en enigszins samenhangend menu voor te schotelen. 

Drukvattechnologie
Ruim een jaar geleden ontving ik via de bibliotheek van de Technische
Universiteit Delft (TUD) een verzoek van een ‘Senior Design Engineer’
van het Engelse bedrijf Hydratight om hem naar wat bleek mijn eerste
‘paper’ ter beschikking te stellen. Deze ‘paper’ is gepubliceerd in de
‘Proceedings’ van de in 1969 onder auspiciën van de ‘American Society
of Mechanical Engineers’ (ASME) en het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs (KIVI) in Delft gehouden ‘First International Conference on
Pressure Vessel Technology’ [4] en handelt over een procedure voor het 
groepsgewijs aanhalen van bouten van de flensverbinding van een reactor-
drukvat. In feite – en dit is mede aanleiding om dit hier te vermelden –
vormde dit een eerste geval van niet-lineair mechanisch gedrag in mijn
eigen onderzoek, hoewel nog statisch. Het doel van de boutaanhaal-
procedure (met in principe verschillende voorspankrachten per boutgroep) 
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is om na het aanhalen een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de
belasting op het pakkingvlak in omtreksrichting te verkrijgen. Langs
experimentele weg stelde ik vast dat de resterende boutkracht na het aan-
halen op niet-lineaire wijze samenhangt met de voorspankracht. Echter,
deze niet-lineariteit blijkt zich uitsluitend te manifesteren in een aanloop-
verschijnsel met boutvervormingen welke kleiner zijn dan die na het aan-
halen, waardoor in de praktijk gewerkt kan worden met een relatie van de
vorm y = ax + b met x als voorspankracht, y als resterende boutkracht en
a en b als parameters. Een soortgelijke relatie blijkt te gelden voor de
afname van de boutkracht in reeds aangehaalde boutgroepen. Deze waar-
neming kan gebruikt worden als basis voor een experimenteel/numerieke 
optimalisatieprocedure, waarbij het mogelijk is om na het uitvoeren van
metingen tijdens de toch al voorgeschreven persproef het aanhalen in
één ronde of in een gewenst aantal rondes te doen plaatsvinden met
tevoren bepaalde (in principe verschillende) voorspankrachten per bout-
groep. 

Biomechanica
Vrij snel na mijn benoeming aan de Universiteit Twente (UT) in 1974
raakte ik gaandeweg intensief betrokken bij onderwijs en onderzoek op
het gebied van de biomechanica, hetgeen overigens bij de aanstelling niet
was voorzien. In eerste instantie richtte het onderzoek zich op het falen
van de fixatie (dat wil zeggen het loslaten) van knie-endoprothesen onder
tijdsafhankelijke (dat wil zeggen dynamische) belastingen (bijvoorbeeld
bij normaal lopen en traplopen). Met de nodige slagen om de arm werd
in een eerste, bij sommige orthopedisch chirurgen nog steeds bekend
zijnde, tijdschriftpublicatie [5] geconcludeerd dat bij belasting als gevolg
van traplopen een verhoogde kans op loslaten optreedt. Een aantal zaken
uit deze eerste onderzoeksfase werd in een door Frans Klever uitgevoerd
promotieonderzoek [6] nader uitgewerkt. 

Geleidelijk kwam het zwaartepunt in het biomechanica-onderzoek te
liggen op de biomechanica van zachte weefsels. Tijdens een in 1981
gestart promotieonderzoek ontwikkelde Cees Oomens op basis van de al
lang bestaande theorie van Biot voor consolidatie van grond [7] een
mechanisch model om het gedrag van zachte weefsels te beschrijven.
Hierin wordt het zachte weefselmateriaal voorgesteld als een sponsachtig
materiaal, bestaande uit een poreuze vaste stof met daarin een vloeistof.
Voorts wordt aangenomen dat de vaste fase zich niet-lineair elastisch
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gedraagt [8]. Op basis hiervan ontwikkelde Cees Oomens een numeriek
model voor de beschrijving van het mechanische gedrag van huid en het
onderliggende zachte weefsel tijdens het zogeheten doorliggen (het pro-
bleem van drukwonden, in het vakjargon decubitus genaamd). De achter-
liggende hypothese is dat naast mechanische belasting transportproces-
sen een belangrijke factor vormen bij het optreden van drukwonden. 
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de tijd-
schriftpublicatie [9] en ze weerspreken de achterliggende hypothese niet. 

In 1984 werd ik benoemd tot voltijds hoogleraar aan de faculteit
Werktuigbouwkunde van de TU/e. Vrij snel daarna kwam Cees Oomens
de vaste wetenschappelijke staf van de faculteit Werktuigbouwkunde in
Eindhoven versterken. Na een tussenpose van ongeveer tien jaar ver-
volgde hij medio negentiger jaren zijn onderzoek op het gebied van huid
en onderliggend weefsel met een uiteindelijk brede en diepe inbedding
in de inmiddels opgerichte faculteit Biomedische Technologie. Door een
combinatie van mechanische modellen met in-vivo en in-vitro experi-
menten werd in het afgelopen decennium progressie geboekt op het
gebied van decubitus. Zo kunnen tegenwoordig via in-vivo experimenten
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en een experimenteel/numerieke werkwijze de mechanische eigen-
schappen van huid voor individuele proefpersonen worden bepaald [10].
Voorts is geleidelijk steeds meer onderbouwing verkregen van de eerder
genoemde achterliggende hypothese van dit onderzoek. Een overzicht
van de recente stand van zaken kan gevonden worden in [11].

Tijdens een eveneens in 1981 aan de UT gestart promotieonderzoek
generaliseerde Jacques Huyghe het voor huid ontwikkelde materiaal-
model tot wat een vierdimensionaal constitutief model genoemd werd,
waarmee het mechanisch gedrag van hartwandweefsel kan worden
beschreven. Ik kan de verleiding niet weerstaan om de contouren te
schetsen van dit vierdimensionale constitutieve model. In eerste instantie
kan de hartwand worden opgevat als een poreus zacht weefsel dat met
bloed is verzadigd. Echter het bloed bevindt zich in een gestructureerd
vertakkend stelsel van bloedvaten en dit stelsel kan beschreven worden
m.b.v. een als functie van de locale bloedvatdiameter variërende para-
meter die in feite naast de drie ruimtelijke coördinaten als een vierde
coördinaat fungeert.
Op basis van dit constitutieve model ontwikkelde Jacques Huyghe een
geschematiseerd omwentelingssymmetrisch numeriek model van een
kloppende linker hartkamer [12], met behulp waarvan allerlei door fysio-
logen waargenomen verschijnselen in de hartwand voorspeld konden
worden. Het rekenen met dit numerieke model vereiste de op dat
moment (medio tachtiger jaren) maximaal haalbare computercapaciteit.
Het model van Jacques Huyghe werd na een lange weg in toonaan-
gevende tijdschriften op zowel fysiologisch gebied [13] als op het gebied
van de ingenieurswetenschappen [14] gepubliceerd. Er ligt echter nog een
heel scala aan fundamenteel onderzoek en interessante toepassings-
mogelijkheden open. 
Na zijn overstap naar de TU/e in 1985 heeft Jacques Huyghe onder
intensieve samenwerking met diverse groepen van de Universiteit van
Maastricht (UM) zijn promotieonderzoek op het gebied van de hartwand-
mechanica afgerond en is vervolgens eerst in Maastricht en later in
Eindhoven doorgegaan met toepassingen en generalisaties op andere
(zowel biomedische als technologische) gebieden. Een voorbeeld daarvan
op het gebied van lage-rug-klachten heeft hij gepresenteerd tijdens het
Mini-Symposium voorafgaand aan dit afscheidscollege met [15] als
recente tijdschriftpublicatie. 
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In de tweede helft van de tachtiger jaren ontwikkelde oud-promovendus
Peter Bovendeerd [16] een driedimensionaal numeriek model van een
kloppende linker hartkamer om de herverdeling van mechanische
spanningen in de hartwand bij een hartinfarct te analyseren. Ook onder-
zocht hij met behulp van dit model de invloed van de vezeloriëntatie op
de mechanische spanningen in en de vervormingen van de hartwand.
Voor tijdschriftpublicaties over dit onderzoek wordt verwezen naar [17] en
[18]. Vermeldenswaardig is dat de promotie van Peter Bovendeerd plaats-
vond aan de UM en dat daarbij collega Rob Reneman optrad als tweede
promotor, terwijl Theo Arts - later deeltijds hoogleraar aan de TU/e - en
Jacques Huyghe co-promotoren waren.

Tijdens de in 1994 in Genua onder auspiciën van de ‘European Mechanics
Society’ (EUROMECH) gehouden ‘Second EUROMECH Solid Mechanics
Conference’ heb ik over het tot dan verrichte onderzoek op het gebied van
de hartwandmechanica een plenaire overzichtslezing gehouden [19].

Vanaf de tweede helft van de negentiger jaren exploreerde oud-promo-
venda Liesbeth Geers-Ossevoort mechanismen voor adaptatie van
hartweefsel [20]. Ten dele parallel hieraan ontwikkelde oud-promovendus
Roy Kerckhoffs als één der eersten een driedimensionaal numeriek
model van een kloppend hart met daarin een meer verfijnde modellering
van de elektrische activiteit van het hartweefsel [21]. Hiermee kan de volg-
orde van contractie over de hartspierwand bepaald worden, zowel bij
gezonde harten als bij patiënten met geleidingsstoornissen die geholpen
worden met een pacemaker-therapie. Voor een recente tijdschriftpubli-
catie over dit laatste onderzoek wordt verwezen naar [22]. Bij beide
laatstgenoemde promovendi was deeltijds hoogleraar Theo Arts de eerste
promotor, terwijl Peter Bovendeerd co-promotor was. 

Niet-lineaire dynamica van mechanische systemen
In 1979 werd ik benoemd tot deeltijds hoogleraar aan de faculteit
Werktuigbouwkunde van de TU/e met als belangrijkste inhoudelijk oog-
merk om de niet-lineaire dynamica voor werktuigkundige systemen met
meerdere tot veel vrijheidsgraden tot ontwikkeling te brengen. Daarbij is
het interessant om op te merken dat niet-lineaire dynamica op dat
moment door veel werktuigkundigen vooral gezien werd als een speeltje
voor natuurkundigen en wiskundigen met beperkte praktische relevantie
voor de werktuigbouwkunde.
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Gelukkig kreeg ik de mogelijkheid om samen met oud-(eerste-geld-
stroom-)promovendus Paul van der Varst [23] en medewerker dr. Frans
Veldpaus in alle rust vanuit de werktuigkundige optiek zeer funda-
menteel onderzoek te doen aan zogeheten hoofdtrillingen bij niet-lineaire
dynamische systemen. Deze kunnen in een aantal opzichten worden
gezien als de generalisatie van de voor lineaire dynamische systemen
bekende eigentrillingen (dat wil zeggen vrije, ongedempte trillingen). 
Zo werd onder andere vastgesteld dat de in de werktuigkundige praktijk
veel voorkomende situatie van een locale niet-lineariteit doorwerkt in het
dynamische gedrag van het gehele systeem, terwijl de hoofdtrillingen bij
niet-lineaire dynamische systemen op soortgelijke wijze als de eigen-
trillingen bij lineaire dynamische systemen een rol spelen bij resonantie-
verschijnselen. Numeriek analysegereedschap werd ontwikkeld om voor
concrete niet-lineaire systemen hoofdtrillingen te bepalen en die daarna
te volgen bij veranderende systeemparameters. Op de toen gelegde basis
bleek later ongeveer vijftien jaar te kunnen worden voortgebouwd.

In 1982 werd de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW)
opgericht als nationale tweede-geldstroom-organisatie om technisch-
wetenschappelijke universitaire projecten te financieren met een door de
industrie erkende utilisatie. Het fundamentele onderzoek op het gebied
van de niet-lineaire dynamica was inmiddels zover gevorderd dat besloten
werd om bij STW een projectaanvraag in te dienen met als toepassing
rotordynamica. Daarbij speelde ook mee dat dr. Bram de Kraker, die de
nodige fundamentele en toegepaste dynamica-expertise bezat, kort daar-
voor van TNO naar de TU/e was overgestapt om de dynamica-gelederen
te versterken. Lagers in roterende machines kunnen bij geavanceerde toe-
passingen een niet te verwaarlozen bron van niet-lineair gedrag vormen.
Toch werd niet-lineaire dynamica in het algemeen voor de werktuigbouw-
kunde nog zo weinig relevant geacht dat dit lange-termijn exploratieve
project zonder de uitgesproken steun van prof. Evert Muijderman, die
destijds zijn hoofdfunctie had bij Philips Research, nooit door STW
gehonoreerd zou zijn. Tijdens zijn in het kader van dit STW-project uit-
gevoerde promotieonderzoek generaliseerde Marc Crooijmans [24] de
numerieke procedure voor het bepalen van hoofdtrillingen van niet-
lineaire dynamische systemen tot een numeriek analyse-gereedschap
voor het bepalen van zowel vrije als gedwongen trillingen van systemen
onder periodieke excitatie en paste dit toe op een verhoudingsgewijs
eenvoudig rotorsysteem. Ruim een decennium later vervolmaakte 
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oud-promovendus Bram van de Vrande [25] het numerieke analyse-
gereedschap voor meer complexe roterende machines, waarbij hij met
vrucht gebruik kon maken van ontwikkelingen op het gebied van de niet-
lineaire dynamica die ondertussen door voorafgaande promovendi tot
stand waren gebracht. 

Bram de Kraker maakte ons er geleidelijk van bewust dat voor veel
werktuigkundige systemen de niet-lineariteiten lokaal voorkomen in de
vorm van speling, wrijving en eenzijdige verbindingen (bijvoorbeeld
aanslagen). Hoewel deze niet-lineariteiten invloed uitoefenen op het
gedrag van het gehele systeem, kan met vrucht gebruik gemaakt worden
van de dynamische karakteristieken van de lineaire delen van het systeem
(zoals de eigentrillingen) om efficiënte rekenmethoden te ontwikkelen en
het inzicht in het systeemgedrag te vergroten.

In het decennium vanaf 1986 ontwikkelden oud-promovendi Rob Fey
[26] en Edward van de Vorst [27], beiden opeenvolgend gefinancierd door
TNO, rekenmethoden om niet-lineaire trillingen en de stabiliteit daarvan
te bepalen voor mechanische systemen met lokale niet-lineariteiten. 
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De geldigheid van de methoden werd experimenteel getest aan de hand
van het inmiddels klassiek geworden voorbeeld van de tweezijdig
opgelegde buigbalk met in het midden een éénzijdige ondersteuning.

Oud-promovendus Jeroen van der Spek ontwikkelde op basis van de
zogeheten methode van ‘cell mapping’ software om attractiegebieden te
bepalen van stabiele trillingen van mechanische systemen met meerdere
graden van vrijheid [28]. Hij analyseerde hiermee onder andere attractie-
gebieden van stabiele trillingen voor de eerder genoemde tweezijdig
opgelegde buigbalk met in het midden een éénzijdige ondersteuning.
Voor tijdschriftpublicaties over de ontwikkeling van het onderzoek op het
gebied van de niet-lineaire dynamica van mechanische systemen tot
medio negentiger jaren wordt verwezen naar [29], [30], [31] en [32].

Rob Fey zette zijn onderzoek op het gebied van de niet-lineaire dynamica
via allerlei toepassingen voort bij TNO en breidde daarbij het type exci-
tatie uit naar zogeheten frequentie-sweep, zoals onder andere voor-
geschreven bij certificatieproeven voor ruimtevaartconstructies [33]. 
Na een verblijf van enige jaren bij TNO keerde Rob Fey aan het begin
van dit millennium terug naar de TU/e en zette hij zijn onderzoek voort
in de sectie van collega Henk Nijmeijer, die mij inmiddels als sectieleider
was opgevolgd. Op dit moment concentreren de belangrijkste lijnen van
het onderzoek van Rob Fey zich op de dynamische stabiliteit van dun-
wandige constructies, met als relevante recente tijdschriftpublicaties [34]
en [35], alsmede op het dynamisch gedrag van micro-resonatoren, met als
relevante recente tijdschriftpublicatie [36]. 

Tijdens zijn in 1989 gestarte promotieonderzoek ontwikkelde Bert Verbeek 
een methode om op basis van een aangenomen dynamisch model voor
een niet-lineair mechanisch systeem de systeemparameters te schatten
uit gegevens die zijn verkregen m.b.v. experimenten onder dynamische
belasting [37]. Hij paste deze methode toe op een vereenvoudigd neus-
landingsgestel van een F-16.

Tijdens zijn in 1994 gestarte promotieonderzoek ontwikkelde Nathan
van de Wouw als één der eersten numeriek gereedschap voor de analyse
van het dynamisch gedrag van werktuigkundige systemen met locale
niet-lineariteiten onder stochastische excitatie [38]. Hij paste dit o.a. toe
op een systeem bestaande uit een éénzijdig ingeklemde balk met aan het
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andere uiteinde een aanslag (‘impact’), dat hij tevens experimenteel
onderzocht. Voor een tijdschriftpublicatie hierover wordt verwezen naar
[39]. Aansluitend zette Nathan van de Wouw zijn onderzoek voort in de
sectie van collega Henk Nijmeijer. De huidige hoofdlijnen van zijn
onderzoek zijn:
• Modelleren, analyseren en regelen van het freesproces, waarbij onder

andere online detectie en wegregelen van ongewenst gedrag aan de
orde zijn. Een recente tijdschriftpublicatie uit deze onderzoeklijn is
[40].

• Analyse en regelen van niet-gladde dynamische systemen, met [41] als
recente tijdschriftpublicatie.

• Convergente systemen, dat wil zeggen niet-autonome, niet-lineaire
dynamische systemen met slechts één globaal asymptotische stabiele
steady-state oplossing. Dit speelt een rol bij synchronisatie, uitgangs-
regulatieproblemen, trackingproblemen, et cetera. Een recente
publicatie in boekvorm uit deze onderzoeklijn is [42].

In 1996 honoreerde STW een projectaanvraag op het gebied van niet-
lineaire boorstang-dynamica die gesteund werd door Shell Exploratie &
Productie. De bedoeling was om de boorstang als ‘carrier’ voor een meer
complex dynamisch systeem te nemen. De op dit STW-project aan-
gestelde oud-promovendus Remco Leine [43] constateerde al vrij snel dat
er hier als gevolg van stick-slip- en contactverschijnselen bij de boorkop
sprake is van een zogeheten niet-glad niet-lineair dynamisch systeem en
dat een complex niet-glad dynamisch systeem als dit met de tot dan
beschikbare numerieke methoden nauwelijks te analyseren was.
Bovendien ontbrak fundamentele kennis om wat tot dan ontwikkeld was 
te generaliseren tot niet-gladde dynamische systemen. Vermeldenswaardig 
is nu dat STW – daartoe positief geadviseerd door de zogeheten ge-
bruikerscommissie – Remco Leine in staat stelde om gedurende zo’n
anderhalf jaar – in sterke interactie met Henk Nijmeijer (op dat moment
als deeltijds hoogleraar verbonden aan de faculteit) en mij – uiterst fun-
damenteel onderzoek te doen om de grondslagen en een methodiek voor
de numerieke analyse van niet-gladde niet-lineaire dynamische systemen
te ontwikkelen. Hierdoor is het project uiteindelijk zelfs verder gekomen
dan oorspronkelijk voorzien was. Inmiddels heeft Remco Leine zijn
onderzoek vervolgd aan de ETH-Zürich en heeft hij tijdens het Mini-
Symposium voorafgaand aan dit afscheidscollege aangegeven hoe zijn
onderzoek ervoor staat.
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Voor een tijdschriftpublicatie over het onderzoek op het gebied van niet-
gladde, niet-lineaire dynamische systemen wordt verwezen naar [44]. 
Dit onderzoek werd tevens in boekvorm gepubliceerd [45], terwijl ik
tijdens de in 2006 in Berlijn gehouden ‘Sixth EUROMECH Solid
Mechanics Conference’ over dit onderzoek een plenaire overzichtslezing
heb gehouden [46].
Het onderzoek op het gebied van de niet-lineaire boorstang-dynamica is
in de sectie van collega Henk Nijmeijer voortgezet en resulteerde daar
recent in het proefschrift van Nenad Mihajlovic [47]. 

Ik kan de verleiding niet weerstaan om kort stil te staan bij met behulp
van de niet-lineaire dynamica verkregen nieuwe inzichten over het
bezwijken van de zogeheten Tacoma Narrows hangbrug, waarvan velen
wellicht tot vervelens toe oorspronkelijk beeldmateriaal hebben gezien. 
Al snel na de opening in 1940 verwierf de Tacoma Narrows brug de
bijnaam ‘galloping gertie’, dit vanwege verticale trillingen bij windsnel-
heden van 5 à 6 km/u. Op 7 november 1940, vier maanden na de
opening, gebeurde er echter iets volkomen onverwachts. Terwijl de brug
de gebruikelijke verticale trilling uitvoerde, veranderde het karakter van
de beweging vrijwel instantaan van een verticale trilling in een torsie-
trilling. Deze heftige torsietrilling hield ongeveer 45 minuten aan, waarna
de brug bezweek. Lange tijd werd gedacht dat de oorzaak van het be-
zwijken was gelegen in resonantie ten gevolge van aanstoting van de
brug door wervelafschudding. Hoewel het debat over de oorzaak van het
bezwijken tot op de dag van vandaag voortduurt, zijn er in het afgelopen
anderhalve decennium argumenten voor aangedragen dat ten gevolge
van grote trillingsamplitudes optredende niet-lineaire effecten de uit-
eindelijke oorzaak van het bezwijken vormen. Pionierend werk op 
het gebied van elementaire modelvorming is hier verricht door 
prof. P.J. (Joseph) McKenna [48]. In het bijzonder gedragen de verticale
kabels van de brug zich als een soort elastiekjes die nagenoeg geen
drukbelasting opnemen. In het kader van mijn voorgaande betoog is er
derhalve voor elk van de verticale kabels sprake van een éénzijdige ver-
binding. Mijns inziens vormt het een interessante uitdaging om de 
aan de TU/e ontwikkelde berekeningsmethoden toe te passen op het 
probleem van de heftige trillingen van de Tacoma Narrows brug. 

Ter afsluiting van dit deel van mijn betoog kan gesteld worden dat er van-
uit mijn vroegere TU/e-sectie wezenlijke bijdragen zijn geleverd om de
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niet-lineaire dynamica op de werktuigkundige kaart te zetten en dat het
gebied onder collega Henk Nijmeijer zeer floreert met een accent op niet-
gladde dynamische systemen. 

Numerieke optimalisering van het mechanisch gedrag van constructies
en systemen
Tijdens de rede die ik in 1985 ter gelegenheid van mijn ambts-
aanvaarding aan de TU/e uitsprak [49] merkte ik op dat het gebied van
het numeriek optimaliseren van het mechanisch gedrag van werktuig-
kundige constructies en systemen mijns inziens in de kinderschoenen
stond, maar dat het in de toekomst in het bijzonder voor het ontwerpen
en verbeteren van dergelijke systemen van toenemend praktisch belang
zou worden. De gelegenheid is nu daar om na te gaan of er wat van deze
visie van destijds is terecht gekomen. In 1985 kon ik de stand van zaken
illustreren aan de hand van het aansprekende voorbeeld van de grote-
terts-klok. Dit inmiddels klassieke voorbeeld heeft een boeiend vervolg
gehad dat ik hier de revue wil laten passeren. Waar ging het indertijd bij
de grote-terts-klok ook al weer over? Traditionele Westerse carillon-
klokken hebben in de derde boventoon een van een harmonische reeks
afwijkende frequentie die ongeveer 2,4 maal de frequentie van de grond-
toon is. Ze worden daarom ook wel aangeduid als kleine-terts-klokken.
De door campanoloog dr. André Lehr (een ‘reus’ op zijn vakgebied die
helaas enige maanden geleden is overleden) destijds geformuleerde vraag
was om een klokprofiel te ontwerpen waarvoor de frequentie van de
derde boventoon ongeveer 2,5 maal die van de grondtoon is, terwijl de
frequenties van de rest van de boventonen in verhouding tot die van de
grondtoon gelijk zouden moeten blijven. In de praktijk werden voor deze
laatste eis slechts de priem, kwint, octaaf en duodeciem beschouwd. 
Een dergelijke klok wordt in een beiaard door de leek als minder
dissonant ervaren, terwijl samenspel met harmonieorkesten en andere
openluchtinstrumenten uitstekend mogelijk blijkt. Oud-promovendus en
medewerker Bert Schoofs [50] formuleerde deze vraagstelling als een
numeriek optimaliseringsprobleem en dit resulteerde net voor mijn
intreerede in 1985 in de wat nu heet eerste generatie van grote-terts-
klokken met de karakteristieke wanduitstulping naar buiten. Twee aan-
sprekende realisaties hiervan zijn te vinden in het carillon van de Onze
Lieve Vrouwe Kerk in Deinze, België (1986) en in het carillon van de
Chrystal Cathedral in Garden Grove bij Annaheim, CA, V.S. (1990).
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Nederlandse carilloneurs echter, met hun sterke traditie in het bespelen
van kleine-terts carillons, vonden het bespelen van een grote-terts carillon
in het algemeen maar een moeizame zaak. Dit bleek veroorzaakt te
worden doordat de eerste generatie van grote-terts-klokken in de grond-
toon een verhoogde akoestische demping heeft, waardoor deze sneller
uitdempt dan de grondtoon van kleine-terts-klokken. De carilloneurs
bleken dus wel degelijk een punt te hebben. Vervolgens ging oud-promo-
venda Petra Roozen-Kroon met financiering door STW aan de slag met
een ingewikkelder optimaliseringsvraagstuk: probeer een klokvorm te
vinden waarvoor de frequentie van de derde boventoon nog steeds on-
geveer 2,5 maal die van de grondtoon bedraagt, terwijl bovendien de
akoestische demping van de grondtoon in de buurt ligt van die voor een
kleine-terts-klok. Dit resulteerde in een nieuwe generatie grote-terts-
klokken. Ondertussen slaagde Bert Schoofs er in 1991 in om een grote-
terts-klok uit de nieuwe generatie te ontwikkelen waarbij de uitstulping
in de flank teniet gedaan kon worden. De resultaten van het onderzoek
zijn opgenomen in het proefschrift van Petra Roozen-Kroon [51] en in de
publicaties [52] en [53]. Een bekende realisatie van een grote-terts-klok uit
die nieuwe generatie is die van het Groningse universiteitscarillon.
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Echter, ook bij de nieuwe generatie grote-terts-klokken vonden sommige
musici de aanslagklank nog steeds minder fraai of zelfs uitgesproken
lelijk. Na een uitgebreid onderzoek in klankanalyses kwam dr. André
Lehr tot de conclusie dat de oorzaak hiervan in de duodeciem gezocht
moest worden. Deze boventoon was bij grote-terts-klokken consequent te
laag. Vervolgens slaagde dr. Lehr er vorig jaar eigenstandig in om met
behulp van de beschikbare optimaliseringsprogrammatuur een nieuw
klokprofiel te ontwikkelen met opnieuw een uitstulping in de flank, maar
nu één die nog geprononceerder is dan die bij de grote-terts-klok uit de
eerste generatie [54].

Na het optimaliseringsonderzoek van Petra Roozen-Kroon werden in de
negentiger jaren in of via mijn sectie nog drie promotieonderzoeken
uitgevoerd op diverse aspecten van het numeriek optimaliseren van het
mechanische gedrag van constructies en systemen. 
Tijdens zijn in 1992 gestarte promotieonderzoek ontwikkelde Pascal
Etman een benaderende optimaliseringsmethode voor zogeheten ‘multi-
body’-systemen en paste deze toe op het optimaliseren van een gecombi-
neerd ‘airbag’-gordel veiligheidssysteem en op het optimaliseren van de
karakteristiek van een slagafhankelijke demper van de vooras van een
truck [55]. Aansluitend trad Pascal Etman toe tot de sectie Systems
Engineering van collega Koos Rooda en zette daar zijn onderzoek met
geheel nieuwe invalshoeken voort. De huidige hoofdlijnen van zijn
onderzoek zijn:
• Herhaald benaderend optimaliseren met [56] als een recente

tijdschriftpublicatie.
• Decompositie-gebaseerde ontwerptechnieken op basis van simulatie-

modellen met [57] als recente tijdschriftpublicatie.
• Effectieve procestijd: geaggregeerde modellen voor wachtrij-systemen

met [58] als recente tijdschriftpublicatie.

Oud-promovendus Rien van Houten ontwikkelde benaderingstechnieken
die de industriële ontwerper in staat stellen om op een relatief een-
voudige en snelle manier een koppeling te realiseren tussen commerciële
rekenpakketten en optimaliseringsalgoritmen [59]. Hij paste deze toe op
twee problemen op het gebied van geluidsafstraling van constructies.
Op basis van hypothesen met betrekking tot de homogeniteit van de
vervormingen in de wand van de linker hartkamer onderzocht oud-
promovendus Jons Rijcken m.b.v. optimaliseringsalgoritmen de 
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resulterende vezeloriëntatie [60]. Deze bleek niet strijdig te zijn met de
(soms schaarse) experimentele data hierover uit de literatuur.
Vermeldenswaardig is dat de promotie van Jons Rijcken plaatsvond aan
de UM met collega Theo Arts als eerste promotor en Peter Bovendeerd
als co-promotor. 

Resumerend kan gesteld worden dat het gebied van het numeriek opti-
maliseren van het mechanisch gedrag van werktuigkundige constructies
en systemen in de afgelopen twintig jaar meer volwassen is geworden en
dat het in snel tempo een wezenlijke rol speelt bij het ontwerpen en
verbeteren van dergelijke systemen.

Resterend onderzoek in vogelvlucht
Voor de volledigheid vermeld ik nog de volgende onderzoekslijnen
waarbij ik nauw betrokken ben geweest:
• De onderzoekslijn op het gebied van stromingsgeïnduceerde trillingen

uit mijn tijd aan de UT, resulterend in de proefschriften van oud-
promovendi Henk Weppelink [61] en Peter van der Hoogt [62]. 

• De Eindhovense onderzoekslijn geluidsafstraling van constructies met
Jan Verheij, verbonden aan mijn sectie, als gezichtsbepalende deeltijds
hoogleraar. Oud-promovendi uit die lijn zijn Bert Roozen [63] (die in
2003 Jan Verheij opvolgde als deeltijds hoogleraar in de sectie van
collega Henk Nijmeijer), Ard Kuijpers [64] (die tijdens het Mini-
Symposium voorafgaand aan dit afscheidscollege heeft verteld hoe hij
in de praktijk verder met dit gebied gevaren is) en Peter Kessels [65].

• De Eindhovense onderzoekslijn botsveiligheid van voertuigen met Jac
Wismans, verbonden aan mijn sectie, als gezichtsbepalende deeltijds
hoogleraar. Oud-promovendi uit die lijn zijn Marko de Jager [66],
Maurice Claessens [67], Dave Brands [68], Marike van der Horst [69]
en Eric van den Bosch [70]. De laatste promotie werd overigens eerst in
de sectie van collega Henk Nijmeijer afgerond.

Daarnaast was ik als eerste promotor betrokken bij het tot stand komen
van de volgende intern en extern gegenereerde proefschriften met een
meer ad hoc karakter (de volgorde is chronologisch):
• Het vanuit zijn werkomgeving bij het voormalige Fokker Aircraft

gegenereerde proefschrift van Jan Kerstens [71] over een efficiënte
berekeningsmethode voor de verandering van de eigenfrequenties en
eigentrillingen van ongedempte lineaire mechanische systemen met
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veel vrijheidsgraden als gevolg van in het ontwerpstadium optredende
constructiewijzigingen. Bij deze promotie trad collega Pieter
Zandbergen op als tweede promotor.

• Het aan de TU/e gegenereerde proefschrift van Willy Koppens [72] op
het gebied van ‘multi-body’ systemen met elastische vervormingen. 
Bij deze promotie was oud-medewerker Fons Sauren co-promotor.

• Het aan de TU/e met financiering door STW gegenereerde proefschrift
van Joost Horsten [73] over numerieke en experimentele analyse van
bewegende hartkleppen. Dit onderzoek is later in de faculteit
Biomedische Technologie voortgezet en heeft daar onder andere recent
geleid tot het proefschrift van Niels Driessen [74]. Bij de promotie van
Joost Horsten trad collega Gerrit Vossers op als tweede promotor en
was Anton van Steenhoven (destijds medewerker en sinds 1990
collega) co-promotor.

• Het aan de TU/e gegenereerde proefschrift van Gerd-Jan Schreppers
[75] over de inwendige krachtdoorleiding in het kniegewricht. Bij deze
promotie trad collega Toon Huson op als tweede promotor en was 
oud-medewerker Fons Sauren co-promotor.

• Het vanuit zijn werkomgeving bij Philips CFT (nu Philips AppTech)
gegenereerde proefschrift van Ruud Voncken [76] over de model-
vorming en analyse van het wikkelproces van deflectiespoelen voor
televisies. Bij deze promotie trad collega Frank Baaijens op als tweede
promotor en was wiskundemedewerker dr. Jos Jansen de co-promotor.

In verband met de beschikbare omvang voor de tekst van dit afscheids-
college is niet mogelijk om nader in te gaan op het bovenvermelde
onderzoek. 

Bredere context van het vakgebied
In mijn loopbaan heb ik mijn vakgebied steeds in een bredere context
gezien waarbij ik me het belang realiseerde van interactie tussen theorie
en toepassingen, evenals het belang van interactie met andere vak-
gebieden. Dit is geheel in lijn met het motto van Simon Stevin dat ik aan
dit afscheidscollege heb meegegeven. Zeker is dat een belangrijke basis
voor deze instelling tijdens mijn promotieperiode is gelegd door mijn
promotor, professor Latzko. In diens Delftse groep van destijds werd
geavanceerde methode-ontwikkeling uit de mechanica, de warmte- en
stromingsleer, evenals de regeltechniek op natuurlijke wijze interactief
ingebed in de toepassing. 
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De bestuurlijke activiteiten in de Werktuigbouwkunde, waarin ik vooral
in Eindhoven in toenemende mate indringend verzeild raakte, heb ik
steeds primair vanuit een vakinhoudelijke visie verricht. Daarbij was de
achterliggende drijfveer om het uit mijn promotieperiode meegekregen
concept breed in de faculteit ingebed te krijgen. In eerste instantie
gebeurde dat via wat op voorstel van mijn voorganger professor Wim
Esmeijer de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde ging heten en
waarachter collega Jan Janssen zeker de grootste motor was. Hier werden
vaste-stof-mechanica, vloeistof-mechanica, regeltechniek en uiteindelijk
eind tachtiger jaren ook materiaaltechnologie in één vakgroep onder-
gebracht met een geïntegreerd laboratorium en uitwisselbaarheid van
afstudeerstudenten. Bij de ingrijpende herstructurering van de faculteit
tijdens mijn eerste periode als decaan werd het achterliggende concept
steeds breder in de faculteit verankerd. Echter, pas aan het begin van
mijn tweede periode als decaan kon dit concept in 2001 volledig worden
doorgevoerd via een structuur van drie divisies, platvloers genaamd
‘mechanica & materialen’, ‘warmte & stroming’ en ‘systemen, dynamica
& regeltechniek’, met elk een gemeenschappelijk laboratorium en een
gemeenschappelijke mastertrack (deelprogramma binnen een master-
opleiding). Toch ontwikkelde zich in die structuur na verloop van een



19 ‘Spiegheling en Daet’: over waarnemen, reflectie en actie

aantal jaren een soort silomentaliteit, zodat onder de katalyserende
werking van een facultaire strategienota de divisies eind vorig jaar weer
zijn opgeheven, onder handhaving van de gemeenschappelijke labora-
toria en de gemeenschappelijke mastertracks. 
De ontwikkelingen bij Werktuigbouwkunde kregen aan de TU/e ook een
interfacultaire afstraling, hetgeen in 2004 resulteerde in de erkenning
van het interfacultaire onderzoeksprofileringsgebied genaamd
‘Mechanics & Control’, waarvan het begin negentiger jaren opgerichte
interfacultaire Stevin Centrum de voorloper vormde.

Uiteraard dient bij al bovenstaande ontwikkelingen het eigenstandige
belang van de constituerende disciplines niet uit het oog verloren te
worden. Dit geldt in het bijzonder voor de grondslagendisciplines uit de
construerende technische wetenschappen, waar het onderzoek veelal een
lange-termijnkarakter heeft en vaak moeilijk in hedendaagse externe
financieringsbronnen valt onder te brengen. Toch kan de ontwikkeling
van geavanceerde toepassingen niet plaatsvinden zonder gebruik te
maken van up-to-date grondslagen. Tegen deze achtergrond valt op dat ik
juist in het achterliggende decennium gaandeweg steeds meer betrokken
raakte bij bestuurlijk-organisatorisch-inhoudelijke ontwikkelingen rond
het vakgebied van de mechanica, zowel nationaal als internationaal. 
Ik laat hier slechts de nationale ontwikkelingen kort de revue passeren.
De oprichting van landelijke onderzoekscholen op het gebied van de
grondslagen van de construerende technische wetenschappen (in het
bijzonder de stromingsleer, de vaste-stof-mechanica en de systeem &
regeltechniek) onder de paraplu van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de negentiger jaren heeft
zeker de nationale en internationale positie van deze gebieden versterkt.
Mijns inziens heeft ook slechts dit soort onderzoekscholen op termijn
bestaansrecht, mits ze goed functioneren. Zelf heb ik in 1996 aan de
wieg gestaan van de landelijke onderzoekschool op het gebied van de
vaste-stof-mechanica, die we ‘Engineering Mechanics’ (EM) doopten, en
ben ik bij de ontwikkeling daarvan intensief betrokken gebleven. 
Voorts heb ik aan de wieg gestaan van de oprichting van het Netherlands
Mechanics Committee (NMC) in 2004 als overkoepelende organisatie
van de landelijke onderzoekscholen op het gebied van de vaste-stof-
mechanica en de stromingsmechanica.
De oprichting in 2006 van een 3TU Centre of Excellence ‘Multiscale
Phenomena in Fluids & Solids’, waarbij ik intensief betrokken was, biedt
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nieuwe mogelijkheden om het totale gebied van de vaste-stof-mechanica
en de stromingsleer sterker op de internationale kaart te zetten.

Onderwijs
Universitair onderwijs moet gegeven worden vanuit een brede visie op de
wetenschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied, zowel qua funda-
menten als qua toepassingen. Met dit uitgangspunt heb ik mijn onder-
wijs steeds met het grootst mogelijke plezier verzorgd. Voor wat betreft
een inhoudelijk product van mijn onderwijs vermeld ik op deze plaats dat
in nauwe samenwerking met Bram de Kraker gedane langdurige ont-
wikkelingen aan het tweedejaarsvak Mechanische Trillingen uiteindelijk
in 2001 resulteerden in een uitgave van ons dictaat in de vorm van een
boek [77], waarvoor de belangstelling nog steeds groot is.
Hoewel ik als docent meegedaan heb aan de introductie van nieuwe
onderwijsvormen in de werktuigbouwkunde, heb ik niet aan de wieg
gestaan van de ontwikkeling ervan. Dat was mijn collega Jan Janssen 
en diens erfgoed is voor wat betreft de opleiding Werktuigbouwkunde
aan de TU/e bij de huidige opleidingsdirecteur Bram de Kraker in
uitstekende handen. Wel heb ik met collega Jan Janssen (met de laatste
voorop) aan de wieg gestaan van de in 1986 gestarte opleiding Werktuig-
kundige Biomedische Techniek, waaruit ruim een decennium later de
nieuwe faculteit Biomedische Technologie is voortgekomen. Tevens voel
ik mij de geestelijke vader van het concept van de in 1989 gestarte zo-
geheten verkorte opleiding voor studenten met een HBO-vooropleiding,
welk concept tot op de dag van vandaag succesvol is gebleken.

Dankwoord
Ik ben aan zoveel mensen dank verschuldigd en heb met zoveel mensen
op een bijzondere wijze samengewerkt, dat het onmogelijk is om allen
expliciet te noemen. 
Toch zal ik hier enkele personen in het bijzonder vermelden met het
risico dat sommigen zich ten onrechte niet genoemd voelen. Daarvoor
bied ik bij voorbaat mijn verontschuldigingen aan.

Allereerst ben ik mijn ouders nog altijd dankbaar voor het feit dat ze me
tegen het advies in van het hoofd van mijn lagere school in de gelegen-
heid hebben gesteld om naar de HBS te gaan en later naar de univer-
siteit. Helaas kunnen ze deze dag niet meer meemaken, maar ik zie ze
vertegenwoordigd in mijn zus Marjan.
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Mijn universitaire vorming en latere ontwikkeling zijn wezenlijk
beïnvloed door degenen die ik beschouw als mijn twee belangrijkste
leermeesters. Deze twee, professor Koiter (mijn afstudeerhoogleraar) en
professor Latzko (mijn promotor), beiden in allerlei opzichten comple-
mentair, beschouw ik als ‘reuzen’ op hun vakgebied. Helaas is professor
Koiter een decennium geleden overleden. Ik prijs me gelukkig dat pro-
fessor Latzko hier aanwezig kan zijn. Dirk, bedankt voor alles wat je nog
steeds voor me betekent. Ik stel onze tot op de dag van vandaag
doorgaande ontmoetingen uitermate op prijs.

Ik dank het College van Bestuur en de faculteitsdecanen voor de bij-
zondere collegiale samenwerking in het College voor Promoties. 
Mijns inziens vormt deze samenwerking de ruggegraat voor de
ontwikkeling van de TU/e.
Van de medewerkers op centraal TU/e-niveau zijn er een aantal die in
feite de ‘smeerolie’ van de universiteit vormen. Zonder namen te
noemen wil ik hen op deze plaats danken voor hun inzet en voor de
samenwerking.
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Met velen in de faculteit Werktuigbouwkunde heb ik op een bijzonder
prettige wijze samengewerkt. 
Collega Jan Janssen beschouw ik als degene die me naar de TU/e haalde.
Terugkijkend denk ik dat het een goede keus is geweest. Dank voor de
goede samenwerking over een reeks van jaren.
Met diverse bestuursleden heb ik in achtereenvolgende faculteitsbesturen
op een door mij als vruchtbaar beschouwde wijze samengewerkt. 
Mijn speciale dank gaat uit naar collega Koos Rooda, die in de laatste
niet-eenvoudige periode het vice-decanaat op zich wilde nemen. 
Op deze plaats noem ik tevens de medewerkers van het faculteitsbureau
en het opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde als groep. In mijn
perceptie staan ze voor de faculteit. Met velen van hen heb ik gedurende
de afgelopen jaren intensief en altijd prettig samengewerkt. Ik vermeld
apart Janine Teeven-van der Pas als de onmisbare steunpilaar bij de
dagelijkse gang van zaken.

Van de wetenschappelijke staf uit mijn voormalige sectie noem ik Bram
de Kraker, Bert Schoofs, Fons Sauren (die helaas eerder dit jaar veel te
vroeg overleed), Peter Bovendeerd, Koo Rijpkema en Rens Kodde. 
Samen met de deeltijds hoogleraren Jan Verheij, Jac Wismans en Evert
Muijderman vormden zij de harmonieuze basis voor het in de sectie
gegenereerde onderwijs en onderzoek. 
Bram de Kraker wil ik ook apart danken voor alles wat hij sinds eind
2000 met enorme inzet als opleidingsdirecteur voor de faculteit doet. 
Hij is voor mij het bewijs dat een niet-hoogleraar als opleidingsdirecteur
beter kan zijn dan een hoogleraar.
Toen ik eind 2000 onverwacht opnieuw decaan werd, nam collega Henk
Nijmeijer van de ene dag op de andere mijn taak als sectieleider over,
waarbij mijn overgang een soort virusachtige uitwerking op de mobiliteit
van de staf van de sectie leek te hebben. Er is nu een sectie met een
nieuw accent ontstaan, maar dat hoort ook zo. Henk, alle succes gewenst. 
Mijn oud-promovendi noem ik als groep, ondanks het feit dat ik met de
nodige van hen een nog steeds voortdurende bijzondere relatie heb.
Dank voor alles wat ik van jullie mocht leren. Speciale dank aan Jacques
Huyghe, Ard Kuijpers en Remco Leine voor hun bijdragen aan het 
Mini-Symposium vanmiddag.
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Ik dank allen met wie ik in het kader van de landelijke onderzoekschool
EM heb samengewerkt. In de periode vanaf 2000 is Ine van den Oever
onmisbaar geweest voor de dagelijkse gang van zaken. Ine, dank hiervoor
en ook voor alles wat je voor het IUTAM-secretariaat doet. Verder dank ik
Patrick Anderson, die niet alleen de EM website ontwierp, maar ook die
van IUTAM en de website voor het in 2005 gehouden ENOC-congres.
Voorts noem ik op deze plaats expliciet collega René de Borst. 
Samen zijn we, denk ik, de ‘dragers’ van de onderzoekschool EM. 
René, mijns inziens werken we op vlekkeloze wijze samen, waarbij we
ons niet druk maken (en hoeven te maken) over wat wiens taak formeel
is. Bovenal geldt dat we een consistente koers varen. Uiteraard ben ik er
zeer mee ingenomen dat je vanaf 1 mei jl. het decanaat van de faculteit
Werktuigbouwkunde van me hebt overgenomen. Mijns inziens zul je de
faculteit verder in de ‘vaart der volkeren’ opstoten. Ik wens de faculteit
alle goeds onder jouw decanaat.

‘Last but not least’ kom ik aan mijn gezin. 
Ik heb altijd een hoge prioriteit aan mijn werk gegeven en mijn vrouw
Aatje is degene geweest die dit steeds in goede banen heeft geleid.
Maakte ik het weer eens te bont, dan zorgde Aatje voor de terugkeer van
enig evenwicht. Anderzijds heeft Aatje altijd achter alles gestaan wat ik
voor mijn werk ondernam. Sterker nog, ze maakte er deel van uit. 
Vanaf een vroeg stadium ontwikkelde ze zich als een voortreffelijke
gastvrouw en nadat de jongens op eigen benen konden staan deed ze nog
meer structureel mee in al mijn activiteiten, waarbij ze instrumenteel
was in het leggen en verdiepen van contacten en het organiseren van ‘van
alles en nog wat’. Aatje werd gemist als ze er een keer niet bij was. 
Zo ontwikkelde zich geleidelijk een soort BV, maar dan in de zin van een
bijzondere vennootschap. Tijdens het internationale congres dat hier in
augustus 2005 plaatsvond was de dagelijkse gang van zaken in feite in
handen van de ‘Van Campen - gang’, bestaande uit onze jongste zoon
Niels (die hiervoor een hele week had vrijgenomen, net als onze beide
zoons een klein decennium eerder bij een IUTAM Symposium), Aatje en
ik. Aatje, er zijn geen woorden om de betekenis te beschrijven van alles
wat je gedaan hebt. Ik kan slechts zeggen: ‘God bless you’.

Ik heb gezegd.
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