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Mevrouw en Mijne Heren Curatoren dezer Uni
versiteit, Dames en Heren Professoren, Lectoren, 
en andere Docenten, Dames en H eren van de 
Wetenschappelijke Staf, Dames en Heren Stu
denten, en voorts Gij allen die deze plechtigheid 
met Uw tegenwoordigheid vereert, 

Zeer geachte toehoorders! 

Op de bladzijden 30 tot en met 32 van de Gids der Rijksuniversi
teit Utrecht voor het cursusjaar 1955-1956 bevindt zich de 
naamlijst der aan-deze-Universiteit-verbonden hoogleraren met de 
bijbehorende datums van ambtsaanvaarding en oratie. Onder uit
drukkelijk voorbehoud dat de aldaar-verstrekte i.nformatie de waar
heid niet te kort doet, kan men constateren dat, merkwaardigerwijze, 
in drie gevallen de oratie v66r de ambtsaanvaarding plaats vond. 
Verder ziet men bij het raadplegen van deze lijst dat, afgezien van 
een enkele uitzondering waarbij oratie en ambtsaanvaarding samen
vielen, de oratie na de ambtsaanvaarding geschiedde met een tussen
tijd varierende van enkele dagen tot ruim drie jaten. Neemt men 
aan dat het uitstellen der oratie voor een periode langer clan vier 
jaren op het afstellen der oratie neerkomt, clan is voorts opvallend 
dat van de ongeveer 130 hoogleraren er tien van het houden van 
een oratie hebben afgezien. Van deze tien personen behoren er zes , 
tot de bijzondere, drie tot de gewone, en een tot de buitengewone 
hoogleraren. 

Al ken ik de beweegredenen van de betrokken tien personen niet, 
toch meen ik aan de hand van deze gegevens te mogen concluderen 
dat bet houden van een oratie voor de pas-benoemde hoogleraar 
geenszins verplichting is. Als het clan geen plicht is, is het misschien 
een kwestie van recht, of zo men wil voorrecht, van de nieuwe 
hoogleraar, zijn ambtsaanvaarding in een plechtigheid als deze met 
een oratie te bekrachtigen. Edoch, naar mijn mening is dit voor
recht van enigszins twijfelachtige aard. Niet zozeer vanwege de 
plechtige sfeer bier ter plaatse - die men volgens een kranten
bericht onlangs in Amsterdam, buiten erkend universitair verband, 
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heeft trachten te imiteren. Neen, eerder vanwege de mogelijke 
reactie van de toehoorders op het betoog van de spreker. lmmers, 
bij een oratie is het de gewoonte dat de spreker een onderwerp van 
zijn vakgebied aansnijdt, dit onderwerp met het oog op de hetero
geniteit van zijn gehoor op min-of-meer populaire wijze van ver
schillende zijden belicht, daarbij de voordracht op passende manier 
van enkele als-humoristisch-bedoelde noten voorziet, en tenslotte 
nog enige vaktechnische beschouwingen ten beste geeft - zulks 
alles ter meerdere glorie van zichzelf, zijn onmiddelijke collega's, 
en zijn vakgebied. Als ik mij voor ogen houd, hoe U in dit geval 
zou kunnen reageren op zo'n mengsel van gemoedelijke praat, zoge
naamde humor en droge wiskunde, vind ik het houden van een 
oratie allerminst een voorrecht. Neen, volgens mij is het in de eerste 
plaats een zaak van traditie, wortelende in de meer-romantische tijd 
van de vroegere, kleine, universitaire gemeenschap, toen - anders 
clan tegenwoordig - de hoogleraar. niet door specialisatie ver
vreemd van de universele wetenschap, met recht de titel van hoog
geleerd verdiende. en ook met gemak en op boeiende wijze zijn 
toehoorders daarvan kon overtuigen. Toen ook, in die tijd van 
romantiek, en zulks waarschijnlijk in verband met zijn eerbiedwaar
dige ouderdom, anders clan nu, de hoogleraar door de buiten
wereld werd beschouwd als het prototype van verstrooidheid, die 
wel op goede voet stond met paraplufabrikanten maar die lieden 
als kappers en kleermakers hardnekkig uit de weg ging. 

Oat ik thans voor U sta, bewijst dat ik niet met deze traditie en 
goede gewoonte heh willen breken. Ook het feit dat mijn ambts
aanvaarding slechts vijftien maanden geleden plaats vond, wijst 
er op dat ik geen behoefte koesterde, het record aan deze Universi
teit van ruim drie jaren te evenaren, laat staan te verbeteren. Ik 
laat aldus gaarne aan een van mijn nakomers over, het getal 10 
der hoogleraren die dit spreekgestoelte angstvallig vermeden, tot 
het befaamde getal 11 te completeren. 

Zoals U in de uitnodiging tot het hijwonen van deze plechtigheid 
heeft kunnen lezen, hen ik geroepen aan deze Universiteit het 
ambt te vervullen van buitengewoon-hoogleraar in de toegepaste 
wiskunde. Ik maak gaarne van deze gelegenheid gebruik, derhalve 
enkele beschouwingen ten beste te geven over de wiskunde in het 
algemeen, en haar toepassing in het hijzonder. En gedachtig aan 



de, overigens wel-onderdrukte verzuchting velen Uwer, voor de 
tweede maal binnen vijftien dagen bij de oratie van een wiskundige 
aanwezig te moeten zijn - sprak het bovenvermelde krantenbe
richt in dit verband niet van corvee-dienst? - beloof ik niet al te 
veel in technische details af te dwalen, al heh ik hier en daar ge
meend mijn betoog te moeten illustreren aan de hand van voorbeel
den die misschien meer voor de ingewijde van belang zijn. 

De wiskundige timmert gewoonlijk niet aan de weg. Daarom zijn 
resultaten van wiskundig onderzoek voor de buitenstaander ook 
minder spectaculair clan de imponerende resultaten van, bijvoor
beeld, de ingenieur, die ons dagelijks confronteert met de produkten 
van zijn scheppingskracht, getuige de talloze bruggen, dammen, 
tunnels en sluizen - bouwsels zo karakteristiek voor ons water
lijk land. Voor de ingewijde echter is het duidelijk dat de ingenieur 
zich bij zijn schepping door wiskundige berekeningen heeft laten 
leiden. Bespiegelingen over de huidige middelen van vervoer, te 
land, te water en te Iucht, alsmede beschouwingen over de bijna
onbegrensde mogelijkheden op de gebieden van communicatie-tech
niek en energie-voorziening. zouden eenieder kunnen overtuigen 
van het grote belang der wiskunde voor, en haar toepassing in, de 
wetenschappen van de ingenieur. Overigens weet U dat men in 
Delftse kringen behoefte gevoelt aan het opleiden van wiskundige 
ingenieurs, mensen-van-de-praktijk met meer-dan-middelmatige 
kennis van wiskunde, die in een intensievere industrialisatie van 
Nederland een belangrijk aandeel zouden kunnen hebben. 

Men kan dus zonder overdrijving vaststellen dat in de tegen
woordige maatschappij het economisch nut der wiskunde algemeen 
erkenning heeft gevonden, en ook haar beoefenaren - voor zover 
niet geheel vervreemd van de buitenwereld - genieten algemene 
achting. Dat voor hen de situatie niet altijd even rooskleurig is 
geweest, en dat zij in de donkere middeleeuwen vaak voor barbaren 
en heidenen werden gehouden, is algemeen bekend. Zowel van de 
zijde van het wereldlijk gezag, als van dat van het kerkelijke, werden 
zij belaagd. In de Romeinse tijd waren zij ongeziene figuren, getuige 
de volgende bepaling uit de Romeinse wetgeving: ,,Het beoefenen 
van meetkunde en het deelnemen aan openbare vertoningen even 
verdoemelijk als wiskunde, is verboden", een bepaling aldus betrek
king hebbende op .,boosdoeners, wiskundigen, en soortgelijke 
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lieden". Als tweede getuige moge ik oproepen: Sint Augustinus, die 
verklaarde: .,De oprechte Christen hoede zich voor mathematici en 
hun holle profetieen; het gevaar is reeds daar dat zij een verbond 
met de duivel hebben gesloten, om de menselijke geest te vertroe
belen en de mens te ketenen in de kluisters der hel". 

Voorwaar, in de algemene waardering der wiskunde en haar 
beoefenaren is in de loop der tijden wel enige verbetering te be
speuren. Trouwens, hetzelfde kan worden gezegd van iedere weten
schap en iedere uiting van het intellect. De vroegere minachting 
voor de wetenschapsman of geleerde zou ik kunnen karakteriseren 
door het aanhalen van een op-zichzelf vermakelijk gesprek uit -
schrikt U niet - de bekende verhalen van Duizend en Een Nacht. 
In de geschiedenis van de tweede saaloek uit het verhaal van de 
twaalfde nacht ontspint zich tussen een eenvoudig kleermakertje 
en een door-bandieten-beroofde koningszoon een dialoog van de 
volgende strekking. De kleermaker vraagt aan zijn bezoeker, die in 
nood tot hem is gekomen: .,Ken je een vak waarmee je je brood 
kunt verdienen?", waarop de koningszoon antwoordt: ,.Welzeker, 
ik hen een geleerde, bekwaam in de rechtsgeleerdheid, bevorderd 
tot meester in de wetenschappen; ik kan schrijven, ik kan lezen, ik 
kan rekenen". Maar kennelijk was de kleermaker door dit antwoord 
zeer teleurgesteld, want hij vervolgde aldus: ,.Vriend, dat alles is 
geen vak, of beter - want hij wenste toch zijn bezoeker niet te 
kwetsen - het is wel een vak of beroep, maar men vindt er geen 
klanten voor in de winkels of op de markt van onze stad. Hier in 
onze stad kan niemand studeren, schrijven, lezen, of rekenen, maar 
men kan eenvoudig zijn brood verdienen". Na de koningszoon van 
bijl en touw te hebben voorzien, niet bedoeld als de juiste middelen 
ter beeindiging van een nutteloos leven maar eerder als onmisbare 
werktuigen van een houthakker op het veld, geeft tenslotte de kleer
maker bij het afscheid de koningszoon nag de goede raad: ,,En 
vertel vooral niemand van je omstandigheden, want men zou je 
doden"! 

Nuttigheid in economische zin is niet het enige kenmerk der wis
kunde. Bij gelegenheden als deze heeft men de nadruk gelegd op de 
waarde der wiskunde bij de opvoeding en vorming van het individu. 
Oak heeft men getuigd van de intense bevrediging die men kan 
ondergaan bij de beoefening der wiskunde in de algemeen-mense
lijke drang naar kennis, schoonheid, eenvoud. Anderen hebben met 
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overtuiging en klem betoogd dat wiskunde ten dele richting en 
inhoud heeft gegeven aan de wijsbegeerte, dat zij godsdienstige 
leerstellingen heeft omvergeworpen en nieuwe doen scheppen, dat 
zij het economisch-politiek denken heeft beinvloed, en dat zij was 
geassocieerd met belangrijke uitingen van architectuur, van schilder
kunst, van muziek, en van literatuur. Als krachtigste pleitbezorger 
van de Rede, heeft de wiskunde korte metten gemaakt met vele 
vormen van geloof. bijgeloof, sleur, en onverdiende autoriteit. 
Kortom: men vindt verdedigers van de stelling dat de wiskunde 
een der grote bepalende factoren is geweest in de ontwikkeling en 
vorming van de hedendaagse, westerse cultuur. 

Deze stelling en haar verdediging zijn zonder twijfel voor velen 
van ietwat verdachte oorsprong, immers gewoonlijk afkomstig van 
de meest-radicale vertegenwoordigers van de beta-wetenschappen: 
de mathematici. Over de juistheid of onjuistheid van deze stelling 
over de wiskunde kan men natuurlijk tot in het oneindige rede
twisten, omdat zij geheel in het emotionele vlak ligt. Toch zal ook 
de niet-wiskundige bij aandachtige lezing van een b~ek als dat 
van Morris Kline, Mathematics in Western Culture, niet kunnen 
ontkomen aan de indruk dat de wiskunde en haar methodes ons 
denken en onze denkgewoonten in hoge mate hebben beinvloed. 

Natuurlijk zijn er ook minder-vleiende oordelen over de wis
kunde uitgesproken, alsmede over hen die haar dienen. Volgens 
Schopenhauer, bijvoorbeeld, zou rekenkunde zijn: de laagste acti
viteit van de menselijke geest, want de rekenkunde zou door een 
machine kunnen worden bedreven. Met alle eerbied voor de denker 
Schopenhauer moge ik vaststellen dat het lanceren van deze uit
spraak en het construeren van zo'n machine twee -geheel-ver
schillende dingen zijn. Oak vermoed ik niet dat Schopenhauer 
vooruit liep op de veel-latere ontwikkeling der elektronische reken
machines: wonderen, of indien U wilt monsters, der techniek ont
staan uit de samenwerking van mathematici, fysici en zogenaamde 
elektronische ingenieurs. Het is U evenwel bekend dat numeriek
rekenen tegenwoordig op grate schaal geschiedt met behulp van 
deze uiterst-domme maar zeer-snelle rekenautomaten, en zulks zeer 
ten gerieve van vele beoefenaren der exacte wetenschappen, en 
in het bijzonder zeer ten genoege van vele mathematici en reke
naars, aldus ontlast van die ,,laagste activiteit" van hun geest. 
Men zou kunnen denken dat de verwerkelijking van deze machines 
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bet gelijk aan Schopenhauers zijde had gebracht. Mijns inziens 
echter is rekenkunde bedrijven niet identiek met numeriek- of 
machinaal-rekenen. Rekenkunde omvat, als onderdeel der wiskunde, 
een zoeken naar structuur en vorm, en het is moeilijk in te zien hoe 
enige machine in dit opzicht het brein van haar constructeur of 
gebruiker zou kunnen evenaren of zelfs maar benaderen. Te con
cluderen dat Schopenhauer gelijk had, zou even dwaas zijn als te 
beweren dat men filosofie zou kunnen bedrijven met een letter
zetmachine of grammofoon (met bijbehorende langspeelplaat), al 
kunnen dan ook de meest-diepzinnige beschouwingen ontsproten 
aan het brein van de filosoof zonder veel moeite langs mechanische 
weg warden opgetekend en weergegeven. De tijd van ,,automation" 
is pas gekomen, maar de bestaande rekenmachines alsook andere 
automaten, zoals die welke in staat zijn geschreven Russisch in 
begrijpelijk-Amerikaans te vertalen, of die tegen een menselijke 
tegenstander clan wel bij tweeen tegen elkaar een eenvoudig spel
letje schaak kunnen spelen en daarbij van eigen en elkaars fouten 
leren, deze machines - ik herhaal - illustreren ten duidelijkste de 
superioriteit van het menselijk brein, ondanks de propagandisten 
van de Cybernetica. Iedere gebruiker of programmeur van een elek
tronische rekenmachine, als hij tenminste het voorbereidend mathe
matisch onderzoek zelf moet uitvoeren, kan het eens zijn met de 
woorden van E. T. Bell: For the actual WO'l'k of computation a 
machine is supe'l'io'l' to any human brnin, but no machine yet 
invented has had brnins enough to 'l'eject nonsense fed into it. 

,,Toegepaste wiskunde" is als het ware een modewoord gewor
den, en als docent in deze wiskunde vraag ik me a£, in welk opzicht 
toegepaste wiskunde verschilt van wiskunde zonder meer, en ook 
of de tegenstelling: zuivere wiskunde toegepaste wiskunde zinvol 
is. Men zou toegepaste wiskunde kunnen definieren als die wis
kunde welke reeds toepassing heeft gevonden in de technische 
wetenschappen, metals centrale figuur: de ingenieur. Door de grote 
verscheidenheid van vraagstukken in de ingenieurswetenschap 
opent zich een zee van mogelijkheden voor de toegepaste wiskunde. 
Voorafgaande aan de bouw van vliegtuigen en schepen doen zich 
allerlei ingewikkelde mathematische problemen voor van stroming 
van gassen en vloeistoffen, van stabiliteit tegen trillingen en andere 
ongewenste storingen. Mathematisch komen deze problemen neer 
op het onderzoek en de oplossing van systemen van partiele diffe-
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rentiaalvergelijkingen met bijbehorende rand- en begin-voorwaar
den. De ingenieur is, terecht, niet zozeer gesteld op zogenaamde 
existentie-bewijzen, clan wel op uitgebreide numerieke details: hij 
vraagt getallen. De zuiver-wiskundige is niet altijd in staat hem die 
te verschaffen; ook de toegepast-wiskundige faalt in vele gevallen, 
hoewel zijn taak in dezen aanmerkelijk wordt verlicht door het be
schikbaarkomen van elektronische rekenapparatuur. Elektronische 
rekenmachines als hulpmiddelen van ingenieur en wiskundige ver
eisen een andere soort wiskunde clan de klassieke analyse. Aan de 
ontwikkeling van deze speciale wiskunde, aangepast bij de struc
tuur van de moderne rekenautomaten, wordt alom gewerkt, zowel 
van de zijde der zuiver- als van die der toegepast-wiskundigen. 

Mogelijkheden van toepassing der wiskunde op het terrein van 
de ingenieur anders clan aero- en hydro-dynamica zijn zonder tal. 
Als voorbeeld zou ik willen noemen: het uitgebreide gebied der 
ultra-kortegolftechniek met zijn radar, radio en televisie. Specifieke 
berekeningen ten aanzien van de uitzending, de voortplanting, en 
de ontvangst van radiogolven vereisen een grondige kennis van 
de wiskunde en haar methodes in het algemeen, en van de analyse 
en de zogenaamde speciale functies in het bijzonder. Daar komt bij 
dat de toegepast-wiskundige - en natuurlijk niet alleen hier -
moet beschikken over een goede dosis fantasie - of moet ik zeggen 
nuchterheid? - in zijn keuze van een sterk-vereenvoudigd. mathe
matisch model, een model dat meestal een aanfluiting is van de 
werkelijkheid. Ongetwijfeld zullen zijn theoretische voorspellingen 
niet in alle details met de verkregen experimentele resultaten over
een stemmen, maar men zal hem dit nauwelijks kunnen kwalijk 
nemen, als men oog heeft voor de fysisch-ingewikkelde structuur 
van het aardoppervlak, met al zijn verscheidenheid in vorm en 
begroeiing, en als men besef heeft voor de woeligheid van de atmos
feer, de troposfeer, en de ionosfeer, en de invloed van aardrnagne
tisme en zonneactiviteit. Ook hier komt het probleem neer op het 
oplossen van partiele differentiaalvergelijkingen, zij het clan van 
een eenvoudiger type clan in de gevallen van aero- en hydro-dyna
mica. Als fundament van de theorie van het elektromagnetisch veld 
speelt hier de zogenaamde golfvergelijking een centrale rol. Deze 
golfvergelijking is in het verleden bij voortduring een rijke bron 
van studie geweest; zij heeft vele wiskundigen tot nieuw onderzoek 
gelnspireerd, en belangrijke onderdelen van de zuivere en van de 
toegepaste wiskunde hebben hun ontwikkeling aan haar te danken. 
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De golfvergelijking komt steeds daar te voorscbijn waar men met 
problemen van periodiciteit in ruimte of tijd te maken beeft. Men 
denke bijvoorbeeld aan de voortplanting van het geluid of aan de 
trillingen van snaren, platen en andere mecbanische structuren, als
ook aan de vergelijking van Schrodinger in de quantum- en golf
mecbanica. Er is echter een belangrijk verscbil tussen deze laatste 
golf problemen en het probleem van de voortplanting van radio
golven. Een karakteristieke grootheid voor de voortplanting van 
vlakke golven is het zogenaamde golfgetal. dat afgezien van een 
universele constante ( 2:n) gelijk is aan de verhouding van frequentie 
tot voortplantingssnelheid. In het geval van de voortplanting van 
radiogolven random de aarde wordt dit golf getal vermenigvuldigd 
met de straal van de aarde, en de zo verkregen grootheid, gelijk aan 
de verhouding van de omtrek der aarde tot de golflengte der stra
ling, is een groat getal in de buurt van een miljoen. Nu is, zoals 
U weet, de wiskundige inzake grate getallen niet voor een kleintje 
vervaard, maar voor het probleem der radiogolven is dit grate getal 
een bran van vele moeilijkheden. Moeilijkheden die slechts in 
enkele eenvoudige gevallen op bevredigende wijze zijn overwonnen, 
zoals bijvoorbeeld in de publikaties van Watson, Van der Pol, 
Bremmer, en anderen over de buiging van radiogolven random de 
aarde. In verreweg de meeste gevallen is men gedwongen met be
paalde benaderingen tevreden te zijn, en a priori is ~et vaak niet 
duidelijk hoe goed of slecht deze benaderingen .zijn. W at men nodig 
heeft, is een correctie op de geometrische optica. Ondanks het grate 
succes van de bekende WKB-methode en van de meer-rigoreuze 
metbodes van asymptotiscbe ontwikkeling via het principe der sta
tionaire fase of dat der zadelpunt-benaderingen, Hgt bier nog veel 
terrein braak. Ploegers als Langer en Van der Corput zijn bier 
van onschatbare waarde. 

Toen de ontwikkeling der ultra-kortegolftechniek nog niet zo ver 
was voortgeschreden als tegenwoordig, konden wiskundige bereke
ningen over elektronenbanen in radiobuizen in vele gevallen warden 
gebaseerd op de theorie van de bekende potentiaalvergelijking, die 
maar weinige geheimen bezit vergeleken bij de golfvergelijking, 
waarvan zij een limietgeval is voor golf getal gelijk aan nul. Heden 
ten dage is echter de situatie min3er eenvoudig. In het algemeen is 
de mathematische beschrijving en de berekening van moderne hoog
frequentiegeneratoren een ondankbare taak. omdat in het gunstigste 
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geval de berekeningen alleen kwalitatief overeenstemmen met de 
resultaten van het experiment. Zo niet overal, clan wel hier is de toe
gepast-wiskundige geneigd, de wetenschap der wiskunde eerder 
voor een onwetenschap te houden. Ook kon vroeger de geleiding 
van elektrische signalen langs draadsystemen gemakkelijk worden 
berekend met behulp van de zogenaamde telegraaf- of kabel-verge
lijking. Voor het transport van hoogfrequentie-energie in de vorm 
van centimeter- of millimeter-golven is het echter anders. Hier moet 
men gebruik maken van zogenaamde golfpijpen, wier eigenschap
pen via de veldvergelijkingen van Maxwell in het licht van de golf
vergelijking moeten worden bestudeerd. Ook hier treden dus rand
waarde-problemen en partiele differentiaalvergelijkingen op de 
voorgrond, al tracht de ingenieur clan ook zo lang mogelijk vast te 
houden aan begrippen als zelfinductie en capaciteit. 

Het valt de wiskundige vaak moeilijk, de ingenieur in zijn explo
ratie van het micro-golfgebied op de voet te volgen. Ook wordt 
hij wel eens wrevelig. Heeft hij, bijvoorbeeld, met enige moeite een 
eigenwaarde- of ontwikkelingsprobleem voor een of ander type 
golfpijp opgelost, clan ervaart hij vaak tot zijn verdriet dat de man
van-de-praktijk nog meer wil weten. Met een bepaald praktisch 
doel voor ogen heeft deze laatste namelijk met opzet nog een stukje 
geheimzinnig materiaal in de golfpijp aangebracht, hetwelk, door 
een magnetisch veld van buiten af geholpen, de eigenschappen 
van de golfpijp in zekere opzichten geheel verandert. Als clan de 
ingenieur in zijn eigen taal zijn uitvinding aan de wiskundige wil 
uitleggen, en onder de hand, zo langs zijn neus weg, vraagt, wat 
of er ender de nieuwe omstandigheden van de mogelijke voortplan
tingswijzen der golven in de pijp terecht komt, en hoe deze zouden 
kunnen worden berekend, clan is het voor de wiskundige vaak 
moeilijk weerstand te bieden aan het verlangen, ingenieur met uit
vinding en al de deur te wijzen! 

Aan de hand van deze voorbeelden, gekozen uit mijn dagelijkse 
praktijk, heh ik getracht U duidelijk te maken dat, bij de huidige 
stand der radiotechniek, men zich bevindt in het mathematisch
moeilijk-te-doorgronden overgangsgebied tussen statische verschijn
selen ( golflengte praktisch oneindig-groot) en optische verschijn
selen ( golflengte praktisch nul). Ik zou mijn eerder-gegeven belofte 
in hoge mate schenden, zo ik dit niet reeds heh gedaan, indien ik 
nog meer details over antenne-berekeningen en buigingsproblemen, 
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en de daaraan-verbonden karakteristieke wiskundige moeilijkheden, 
op U los liet. In plaats daarvan wil ik wijzen op enkele andere 
gebieden der techniek waar wiskundige problemen van de zoeven
genoemde soort bij voortduring onze aandacht vragen. N aar even
redigheid met mijn deskundigheid op deze gebieden, moge ik 
slechts met een enkel woord volstaan. In problemen van warmte
geleiding en warmte-transport heeft men te maken met de bekende 
diffusie-vergelijking. Ook in problemen van chemische technologie 
en bereiding van metalen speelt zij een rol. Een ander voorbeeld 
is het probleem der verzilting der bodem, of het onderzoek van het 
water-evenwicht der duinen bij het probleem der drinkwatervoor
ziening. Ook methodes gebruikt voor de opsporing van olielagen, 
zoals die der elektrische-weerstandsmeting en de kunstmatige explo
sies in de bovenste aardlagen, lenen zich bij uitstek voor mathema
tische analyse van deze soort. Tenslotte zou ik nog willen wijzen 
op waterloopkundige problemen van eh en vloed, getijen op rivier
monden, en het beteugelen van eventuele stormvloeden, een en 
ander culminerend in het bekende delta-plan. Voor de wiskundige 
werkzaam in een dezer gebieden vormen randwaardeproblemen bij 
golf-, potentiaal-, diffusie- en andere differentiaal-vergelijkingen 
wel de hoofdschotel van het dagelijks menu. 

Ongetwijfeld denkt men bij het woord ,,toegepaste wiskunde", 
terecht, in de eerste plaats aan de techniek en de ingenieur. Daar
naast client men echter voor ogen te houden, dat in andere gebie
den der exacte wetenschappen - zoals astronomie, fysica, chemie -
toepassing der wiskunde niet alleen mogelijk is, maar ook dwin
gend noodzakelijk. De enige uitkomst voor de natuuronderzoeker, 
orde te brengen in de schijnbare warwinkel der op-hem-af-steve
nende natuurverschijnselen, is het scheppen van een rationeel, 
mathematisch formalisme of model; een model dat het natuurge
beuren in een eenvoudig schema van natuurwetten beschrijft en 
verklaart, en dat de onderzoeker in staat stelt, nieuwe experimenten 
te bedenken en de uitkomsten daarvan te toetsen aan het reeds
verkregen theoretisch inzicht. Als docent aan deze Universiteit, 
die geen technische hogeschool is, hen ik geneigd, toegepaste wis
kunde op te vatten als die wiskunde welke toepassing vindt in het 
geheel der natuurwetenschappen, al ware het ook slechts in ver
band met het feit dat in dit geval de docent in de toegepaste wis
kunde in zijn hart een mathematisch-fysicus meent te zijn. 
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Het is niet altijd duidelijk of anderen aan het begrip toegepaste 
wiskunde de zoeven-vermelde ruime betekenis willen toekennen. 
Zo heef t, bijvoorbeeld, het Mathematisch Centrum te Amsterdam 
vier afdelingen, te weten: een Rekenafdeling, een Afdeling voor 
Statistiek, een Af deling voor Zuivere Wiskunde, en een Afdeling 
voor Toegepaste Wiskunde. Dat de statistiek een eigen afdeling 
op het Mathematisch Centrum heeft, wijst er op dat men statistiek 
wel tot de wiskunde rekent; anderzijds zijn er toch blijkbaar be
zwaren deze laatste het praedicaat toegepast te verlenen. Verder 
zou er volgens deze terminologie nog andere wiskunde zijn clan 
zuivere en toegepaste, zoals bijvoorbeeld die van de Rekenafde
ling, waar men een activiteit tentoonspreidt geheel verschillend van 
die welke men op grond van Schopenhauers karakterisering der 
rekenkunde zou verwachten. Volgens mijn mening beboren de 
Rekenaf deling en de Afdeling voor Statistiek tot het terrein der 
toegepaste wiskunde. Maar, natuurlijk, men moet zich niet blind 
staren op das Ding an sich; bet is alles een kwestie van naam, en 
op bet Mathematisch Centrum weet men wel zijn weetje. Ik zie 
er clan ook graag van af, verdere verwarring te stichten, verwarring 
die bet gevolg zou kunnen zijn van een poging mijnerzijds, de 
medewerkers van het Mathematisch Centrum in klassen in te delen. 
Op gevaar af, de medewerkers van de Rekenafdeling en die van 
de Af deling voor Statistiek in ernstige mate te beledigen, verklaar 
ik hen bij dezen tot toegepast-wiskundigen, niet alleen in de zin 
dat zij toegepaste wiskunde beoef enen en ontwikkelen, maar ook in 
de zin dat zij zelf deze toepassen, al hen ik me er van bewust dat 
voor hen de zuivere wiskunde geen onbekend terrein is. 

Bij bet vervagen van de grens tussen de levende en de dode 
natuur ziet men dat fysische methodes van meten en beschrijven 
door de chemie heen zijn doorgedrongen tot de biologie, de zoologie 
en de geneeskunde. Als consequente voortzetting van dit proces 
gaat daarmede een doordringen van wiskundige methodes hand in 
hand. Naast boeken over biofysica heeft men tegenwoordig boeken 
over biomathematica die, behalve een elementaire inleiding over 
de wiskundige analyse, de methodes van statistische bewerking van 
waarnemings- en meet-resultaten geven. Toegepaste wiskunde in 
de vorm van statistiek vindt hier een uitgebreid werkterrein, als het 
gaat om het aanhouden of verwerpen van zekere hypothesen op 
grond van het waarnemingsmateriaal. Het internationale referaten-
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tijdschrift Mathematical Reviews, dat een overzicht geeft van de 
vakliteratuur op wiskundig gebied, heeft tegenwoordig ook een 
sectie Mathematical Biology. In het januari-nummer van dit jaar 
kunt U een bespreking lezen van maar liefst 42 artikelen op dit 
gebied. weliswaar geschreven door een en dezelfde persoon. 
Komatu, een Japannees. Deze houdt zich uitvoerig bezig met waar
schijnlijkheidstheoretische beschouwingen over erfelijkheidsproble
men bij kruisingen, bloedtransfusie, etc. In dit verband geeft hij 
methodes aan, om uit te maken of tweelingen een-eiig clan wel twee
eiig zijn, of dat twee mensen bij hun geboorte al clan niet van wiegje 
zijn verwisseld. Natuurlijk is het corresponderende mathematisch 
model een grate vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo neemt 
Komatu bijvoorbeeld in zijn toets voor natuurlijk vaderschap aan, 
dat de toevalswetten der erfelijkheid zich openbaren in een maat
schappij die in evenwicht verkeert onder random mating. 

Controle en planning der produktie van de groot-industrie zijn 
tegenwoordig toevertrouwd aan economen en andere personen 
geschoold in de methodes der statistiek. Wachttijdproblemen, zoals 
voorkomende bij de klantenbediening in grote winkels of bij de be
zetting van telefoonlijnen, zijn van wiskundig-statistische aard, en 
hetzelfde geldt voor de meer-fundamentele, fysische verschijnselen 
welke verlopen volgens de wetten van het toeval. zoals het ruisen 
van radiobuizen en de brownse beweging van meetinstrumenten. 
lnderdaad, de wiskundige statistiek heeft haar vertakkingen in al 
ons kennen en kunnen, en heeft als zodanig recht op de naam van 
toegepaste wiskunde. 

Als ik zo in de loop van mijn betoog de statistiek en de nume
rieke analyse tot onderdelen der toegepaste wiskunde heh gebom
bardeerd, kan men zich met enige ongerustheid afvragen, wat er 
nu nog voor de zuivere wiskunde overschiet. Laat ik beginnen met 
de opmerking dat, in het aangezicht van de historische ontwikke
ling der wiskunde, voor een tegenstelling: zuivere wiskunde en 
toegepaste wiskunde, eigenlijk geen plaats is. Denkers van allerlei 
soort, wiskundigen en niet-wiskundigen, hebben in een gemeen
schappelijke worsteling begrippen als tellen, getal, talstelsel, pro
dukt, quotient, en niet te vergeten het begrip en het symbool van 
nul, in een uiterst-langzaam tempo onder de knie gekregen. Verge
Ieken bij deze voorlopers der moderne wiskundigen is iedere leer-



ling van H.B.S. of gymnasium een wiskundig genie. Waarzeggers 
en astrologen, landmeters en astronomen waren ten tijde van de 
Babyloniers, Syriers en Egyptenaren de eersten op de paden der 
toegepaste wiskunde. Van zuivere wiskunde kan men eigenlijk eerst 
spreken in de tijd van de Grieken, toen, onder verwaarlozing van 
de analyse, de meetkunde axiomatisch werd opgebouwd. Van 
latere, nu-legendarische figuren als Newton, Laplace, Euler, Gauss, 
en zovele anderen die hun stempel op de wiskunde hebben gedrukt, 
kan men nauwelijks uitmaken of zij tot de astronomen, de ingenieurs, 
de fysici, of tot de wiskundigen moeten warden gerekend. Ieder 
van hen was zowel zuiver- als toegepast-wiskundige. N een! de 
tegenstelling in dit verband is slechts van recente datum. Dit neemt 
niet weg, dat er in de historische groei der wiskunde bijdragen van 
zuiver-wiskundige aard, los van eventuele toepassing, werden gele
verd door mensen buiten-de-praktijk-van-het-leven. Men denke bij
voorbeeld aan de invoering van de complexe getallen, die oorspron
kelijk alleen voor de wiskundige betekenis hadden, en verder als 
voor ,,onbestaanbaar" werden gehouden. De hedendaagse ingenieur 
moge wel beseffen, als hij rekent met de bekende ,,e tot de macht i 
omega t", wat hij te danken heeft aan deze zuiver-wiskundige uit
vinding of ontdekking der ,,onbestaanbare getallen". Na deze com
plexe getallen kwamen de hypercomplexe die als vrucht van zuiver
wiskundige analyse hun waarde voor allerlei toepassingen in de 
fysica hebben bewezen. Andere voorbeelden zouden kunnen aan
tonen, hoe voorzichtig men moet zijn met zijn oordeel over de 
waarde of onwaarde voor de praktijk van bepaalde, zuiver-wis
kundige ontwikkelingen. Er was een tijd toen beschrijvende meet
kunde haar triomfen vierde; nu is zij zogoed als vergeten, en zelfs 
aan de Technische Hogeschool leidt zij een armetierig bestaan. 
Algemeen: voor praktische toepassing is de eigenlijke, synthetische 
meetkunde geheel verdreven door de analytische - en de diff e
rentiaal-meetkunde. Al leek de abstracte getallentheorie tot voor 
kart uitsluitend tot het domein van de zuivere wiskunde beperkt, 
ook zij vindt heden ten dage toepassing in de techniek, al ware het 
slechts in verband met de reeds-eerder-genoemde snelle rekenauto
maten. Topologie wordt door velen als zuivere wiskunde beschouwd. 
lk wil de juistheid daarvan niet betwisten, maar moge er toch op 
wijzen dat topologische beschouwingen in de techniek wel degelijk 
van waarde kunnen zijn. Laat ik dit met een eenvoudig voorbeeld 
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toelichten. Onze landgenoot Brouwer heeft jaren geleden een ver
handeling geschreven over de eigenschappen van continue vector
distributies over gesloten oppervlakken. Hij liet zien dat, wanneer 
men bijvoorbeeld op een bol in ieder punt een vector geeft die aan 
de bol raakt en die verder continu varieert met de plaats op de bol, 
deze vectordistributie in tenminste een punt een nulpunt moet heb
ben, waar dus de bijbehorende vector de lengte nul heeft. Met 
behulp van deze stelling nu, kan men zeer eenvoudig aantonen dat 
een radio-zendantenne, opgesteld in de vrije ruimte, en gelijkmatig 
stralend in alle richtingen, in principe onmogelijk is. Met andere 
woorden, elke antenne heeft tenminste een richting waarin geen 
energie wordt uitgezonden. In het licht van de stelling van Brouwer 
is dit triviaal, als men bedenkt dat op oneindig-grote afstand van 
de zender het elektrisch veld transversaal is ( d.w.z. loodrecht op 
de verbindingslijn van zender en punt van ontvangst), zodat de 
corresponderende elektrische vector dus aan de oneindig-verre bol 
raakt. 

Voorbeelden als dit houden ons voor ogen dat zuivere wis
kunde de potentialiteit van toepasbaarheid meevoert en op den duur 
voor toepassing in aanmerking komt. Als vertegenwoordiger van 
de toegepaste wiskunde wil ik met nadruk wijzen op het grate 
belang van zuiver en abstract wiskundig onderzoek, ook voor ons 
land. Zander dat zal het op den duur onmogelijk zijn actief deel 
te nemen aan de snelle ontwikkeling der techniek en fysica, zoals 
die zich in de grote landen openbaart. In vergelijking met modern 
technisch en fysisch onderzoek is wiskundig onderzoek geen kwestie 
van miljoenen, maar het beschikbaarstellen door de Overheid van 
ruime middelen voor wiskundig onderzoek is mijns inziens nodig 
en geheel verantwoord. Zonder wiskunde zijn de natuurweten
schappen ten dode opgeschreven. Met Polya zeg ik: If new appli
cations of a furiously expanding science are to be possible, difficult 
and abstruse mathematical theories must continue to be developed 
by those having the requisite talents. In this living mathematics 
it is imagination and rigorous proof which count, not the numerical 
accuracy of the machine shop or the computing laboratory. 

Anderzijds heeft de ·geschiedenis aangetoond dat de nieuwste 
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen zuiver-wiskundigen tot 
abstract onderzoek hebben geinspireerd, als men denkt aan de 
theorie van oneindige matrices, van groepen en hun representaties, 

16 



van Heisenberg-ringen, enzovoorts. In dit verband sluit ik me 
gaarne aan bij S. C. van Veen die enkele jaren geleden bij gelegen
heid van zijn ambtsaanvaarding te Delft met nadruk heeft betoogd 
en met overtuiging bewezen, dat men de extreme standpunten van 
de wiskundige en de man-van-de-praktijk met klem moet verwer
pen. lk zie het toespitsen der tegenstelling als een der vele uitingen 
van het gejaagde en gehaaste leven van de mens in de moderne 
maatschappij. Men heeft geen tijd, of denkt geen tijd te hebben, 
voor de problemen, interesses, moeilijkheden van een ander. Men 
leeft niet, maar wordt geleefd. De prakticus van vandaag komt tijd 
te kart, principiele mogelijkheden in de techniek te realiseren; ogen
blikken van bezinning en abstractie ontbreken hem ten enen male. 
Oak de wiskundige heeft met moeilijkheden te kampen; de wiskunde 
groeit hem over het hoofd. Het is hem niet meer mogelijk. anders 
clan oppervlakkig, kennis te nemen van de belangrijkste resultaten 
van zijn directe collega's. Houdt hij ondanks alles toch zijn vaklite
ratuur bij, clan ontbreekt hem meestal de gelegenheid, actief deel 
te nemen aan wiskundig onderzoek, wil dit laatste niet ontaarden in 
een schijn-wiskunde, die door Polya en Szeg·6 wordt aangeduid 
met Verdiinnung, een vorm van generalisatie en abstractie van wis
kundige methodes met wenig Fleisch in viel Wasser zu einer diinnen 
Briihe verkochen, waarbij een klein idee vermengd met grote woor
den een onverteerbaar brouwsel produceert. 

Oak in zijn uitingen en manier van werken onderscheidt de wis
kundige zich niet van de andere wetenschapsmensen. Hij zou zeer 
inconsequent zijn, indien hij minachtend neerzag op pogingen van 
de misschien minder-zuivere collega, de prakticus te helpen bij diens 
werk, evenzeer als de man-van-de-praktijk inconsequent zou zijn 
indien hij zich op laatdunkende wijze uitliet over de strenglogische 
bewijsmethode van de mathematicus en diens behoefte tot generali
satie en abstractie. Het beoefenen der wiskunde is voor de wiskun
dige een kwestie van vallen en opstaan. Het opstaan openbaart 
zich aan de buitenwereld in de vorm van een wetenschappelijke 
verhandeling in een eigen stijl; het vallen geschiedt in het geheim, 
binnenskamers, waar hij dwaalt in een doolhof van vermoedens, 
analogieen, en and ere vormen van de inductieve redenering. Ander
zijds kan men de prakticus toevoegen dat hij bij al zijn kennen en 
kunnen minder meet en waarneemt dan in modellen interpreteert 
en theoretiseert. Als het hoofdkenmerk van de wiskunde is dat het 
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een deductieve wetenschap is, dan besteedt de zuiver-wiskundige 
maar een klein gedeelte van zijn tijd aan de zuivere wiskunde, en 
met verandering van woorden kan men een soortgelijke uitspraak 
doen voor de experimentator. De grate overeenkomst in denkwijze 
en methode van werken van de twee onderzoekers laat alleen plaats 
voor wederzijdse achting, geen minachting of medelijdende glim
lachjes. Sterker, het is mijns inziens een kwestie van lijfsbehoud 
van beide onderzoekers dat zij bij voortduring elkaar waarderen 
en verstaan. 

Zeer geachte toehoorders! 
Aan Hare Majesteit de Koningin, die mij heeft willen benoemen 

tot buitengewoon-hoogleraar aan deze Universiteit, moge ik mijn 
eerbiedige dank betuigen. 

Mevrouw en Mijne Heren Curatoren! 
Uw medewerking aan de vestiging van een leerstoel in de toe

gepaste wiskunde te Utrecht is voor mij bewijs dat U oog heeft 
voor het belang der wiskunde voor toepassing in andere gebieden 
van wetenschap. Dat U mij heeft willen voordragen tot buitenge
woon-hoogleraar in de toegepaste wiskunde, stemt mij tot vreugde, 
waarvoor ik U erkentelijk en dankbaar ben. De bevordering der 
wetenschap in het algemeen, en het welzijn van Uw Universiteit 
in het bijzonder, gaan mij zeer ter harte. Ik hoop U in Uw ver
wachtingen niet teleur te stellen. 

Dames en Heren Professoren, Lectoren, en andere Docenten! 
Het vereert mij tenzeerste, in Uw grate gemeenschap te zijn opge

nomen. Niettegenstaande het besef, volkomen leek te zijn op de 
gebieden van de meesten Uwer, of misschien juist daarom, stel ik 
mij veel van onze vriendschap voor. In het bijzonder U, Leden van 
de Faculteit en Leden van de Vakgroep der Wis- en Natuurkunde, 
ben ik dankbaar voor de vriendelijke ontvangst. 

Waarde Freudenthal, Van der Blij, Van Est, Springer, en Heren 
Leden van de Wetenschappelijke Staf van het Mathematisch 
lnstituut! 

Mijn gevoelens voor U kan ik zeer gemakkelijk ender woorden 
brengen, door U bij dezen te verzekeren dat ik mij reeds geheel 
thuis voel in het pand Boothstraat 17. Het is weliswaar geen 
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,,ideaal-wonen", maar de sfeer op het Mathematisch lnstituut is 
uniek, dank zij Uw aller samenwerking. Uw steun en vriendschap 
zijn voor mij van grate waarde. Uw activiteit op het gebied der 
zuivere wiskunde volg ik met belangstelling, en ik hoop in dit ver
band veel van U te leren. Mage ik de jongeren onder U tot het 
inzicht brengen dat toegepaste wiskunde meer is clan een luid
ruchtig beoef enen van mathematische statistiek! 

Waarde Van Hove, Nijboer, en Van Kampen! 
Gezien ons aller wetenschappelijke opleiding vergeleken met onze 

huidige positie aan deze Universiteit, is het duidelijk dat, althans 
voor ons vieren, begrippen als theoretische natuurkunde en toege
paste wiskunde in de ruime betekenis van het woord, niet goed 
onderscheidbaar zijn. Magen de banden van vriendschap die ons 
binden er toe bijdragen, bij het onderwijs in de theoretische vakken 
der wis- en natuurkunde, het juiste evenwicht tussen abstractie en 
experiment te bereiken. 

Heren Leden van de Directie van het Natuurkundig Laboratorium 
der N. V. Philips' Gloeilampenf abrieken te Eindhoven! 

Uw besef voor de grate betekenis voor industrie en techniek van 
wetenschappelijk-experimenteel en theoretisch onderzoek is alge
meen bekend. Ik betuig U mijn dank voor Uw bereidwilligheid, mij 
toe te staan, de in-Uw-laboratorium-gerijpte kennis naar de Uni
versiteit uit te dragen. In het bijzonder U, waarde Casimir, hen ik 
tot grate dank verplicht. 

Collega's en vrienden van het Natuurkundig Laboratorium! 
Mijn aanvaarding van een buitengewoon-hoogleraarschap bete

kent gelukkig niet een verbreking van ons dagelijks contact. lk ver
heug mij tenzeerste dat ik van nabij Uw indrukwekkende prestaties 
kan blijven volgen. Een Uwer maakte onlangs de opmerking dat 
er naast ,,spoorstudenten" nu, ook bij ons, zovele ,,spoorhoogleraren" 
zijn. Mage Uw samenwerking met de nieuwe ,,spoorhoogleraar" 
op dezelfde voet worden voortgezet! 

·Dames en Heren Studenten! 
De traditie zou met voeten worden getreden als ik aan het slot 

van mijn rede niet enkele korte woorden tot U sprak. De taak van 
de hoogleraar is tweezijdig: naast de bevordering der wetenschap, 
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het doorgeven van verworven kennis aan de jonge generatie. Uit 
de aard der zaak ligt in mijn geval de nadruk op het laatstge
noemde. Tegen de tijd dat U hesluit mijn kolleges te volgen, heeft 
U reeds de heginfase van Uw studie achter de rug. Het zal mij 
grote voldoening geven als ik U, kandidaten in de wis- en natuur
kunde, mag helpen, Uw inzicht in de wiskundige analyse en haar 
toepassing te verdiepen. Enige clementie van Uw kant heh ik daarbij 
zeker nodig, gezien de moeilijkheid het juiste midden te vinden 
tussen het wiskundig-strenge en het fysisch-helangrijke. Aan een 
schoolmeester heeft U geen hehoefte. U moge heseff en dat de 
studie van wis- en natuurkunde niet alleen-zaligmakend is. Ook: 
doe eerder zoals ik zeg, dan zoals ik doe. Beter nog, - zoals 
Boeddha in zijn laatste bevel aan zijn volgelingen - Geloof niets 
op horen-zeggen, geloof niet in tradities omdat zij oud zijn, geloof 
niets uitsluitend op mijn gezag of op dat van iedere andere leraar. 

Ik heh gezegd. 
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