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Zeer gewaardeerde toehoorders, 
dames en heren, 
 

Inleiding 

De titel van deze afscheidsrede luidt: U 
kunt wel gaan. Dit is op verschillende 

manieren te interpreteren. Omdat ik het 

tegen ù uitspreek, is het op te vatten als 

een wens van mijn kant dat u nu terstond 

deze zaal verlaat. Dat is echter niet mijn 

bedoeling, dus blijft u rustig zitten. Het 

zou ook kunnen aangeven dat ikzelf vind 

dat ik nu wel van deze universiteit kan 

vertrekken. En het kan ook nog betekenen 

dat u vindt dat ìk maar beter kan vertrek-

ken. Ik kom aan het einde van mijn rede 

hier nog op terug. 

 

Afgezien van wat dit afscheid voor mij 

betekent, is het een bijzondere gebeurtenis. 

Ik ben weliswaar hoogleraar, maar neem 

geen afscheid in het Groot Auditorium, de 

zaal hier beneden op de begane grond, 

maar hierboven in dit Klein Auditorium. 

Dat heeft alles te maken met het feit dat 

mijn hoogleraarschap formeel niet aan de 

Leidse universiteit is verbonden. Als 

hoogleraar-directeur van het LNMB, het 

Landelijk Netwerk Mathematische Beslis-

kunde heb ik te maken met alle Neder-

landse universiteiten. 

 

Het penvoerderschap van het LNMB 

wisselt regelmatig van universiteit. Ik heb 

de afgelopen 17 jaar aanstellingen gehad 

bij achtereenvolgens de Rijksuniversiteit 

Groningen, de Universiteit van Maastricht 

en thans de Universiteit Twente. 

 

Formeel had ik dus vandaag eigenlijk in 

Enschede moesten staan. Nu heb ik niets 

tegen Twente. Integendeel, ik heb er het 

beste uit mijn leven, namelijk mijn vrouw, 

vandaan gehaald. Maar ik heb deze functie 

altijd vanuit Leiden kunnen uitoefenen en 

had daarom een sterke voorkeur om deze 

afscheidsrede in dit Academiegebouw uit 

te spreken. Vandaar dat ik in deze niet-

Leidse toga en in deze zaal nu voor u sta. 

 

Het gebruik van het Klein Auditorium 

heeft ook zijn voordelen. Zoals Johan 

Cruijff al zei: ”elk nadeel heb z’n 
voordeel”. Bovendien vind ik deze zaal 

ook prachtig, al was het alleen maar 

vanwege het schilderij van Wittkamp dat  

voorin deze zaal hangt. Op dit schilderij 

staat  burgemeester Van der Werf met de 

Leidse bevolking afgebeeld tijdens het 

Beleg van Leiden van 1574. Als oud-

secretaris van de 3 October Vereeniging 

kijk ik natuurlijk met veel genoegen naar 

dit schilderij en is deze zaal voor mij extra 

aantrekkelijk. 

 

Een voordeel ook is dat ik mij nu niet hoef 

te houden aan allerlei voorschriften die 

hier beneden wel gelden. In het Groot 

Auditorium mag je bijvoorbeeld geen 

plaatjes vertonen, daar is de overdracht 

louter auditief. In dit Klein Auditorium 

zijn plaatjes wel toegestaan en ik zal u ook 

visueel het een en ander tonen. 
 

 

 
Schilderij Wittkamp 

 

Het Academiegebouw dateert uit 1516 en 

werd tot 1581 gebruikt als kapel voor het 

aan het Rapenburg gevestigde klooster van 
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de Witte Nonnen. In 1581, dus toen de 

universiteit al zes jaar bestond, werd het 

overgedragen aan de universiteit. Het werd 

bij die gelegenheid verbouwd. 

 

Bij die verbouwing werd de kapel opge-

deeld in twee verdiepingen, waarbij het 

Groot en het Klein Auditorium ontstonden. 

Aan het einde van de negentiende eeuw 

werd deze zaal kunstig versierd bij een 

restauratie onder leiding van de architecten 

Pierre Cuypers en Jacobus van Lokhorst. 

In de loop van de twinstigste eeuw ver-

bleekte het schilderwerk sterk. Bij de 

recente restauratie van 2008 zijn de oor-

spronkelijke versieringen weer in volle 

glorie zichtbaar gemaakt. Bij een van de 

ramen achterin is nog te zien hoe het 

schilderwerk verbleekt was. 

 

 
Klein Auditorium 

 

Wat kunt u van mij in de komende veertig 

minuten verwachten? Ik maak van deze 

gelegenheid gebruik, of misbruik zo u wilt, 

om  vanuit een persoonlijk perspectief iets  

te vertellen over zaken waar ik mij in de 

ruim veertig jaren, die ik aan deze univer-

siteit heb mogen werken, mee heb bezig-

gehouden.  

 

Hoe word je wiskundige? 

In mijn geval was dat sterk genetisch 

bepaald. Mijn vader, 91 jaar oud en hier 

aanwezig, wat me erg goed doet, is ook 

wiskundige.  Op 10 september 1982 hield 

hij zijn afscheidscollege in Delft als 

hoogleraar aan de Technische Hogeschool, 

zoals de TU Delft toen nog heette. De titel 

luidde: Terugblik op vijftig jaar wiskunde. 

Ik kreeg het dus met de paplepel ingegoten 

en behalve mijn vader en ikzelf hebben 

ook drie van mijn broers wiskunde gestu-

deerd, allemaal hier in Leiden. 

 

Zoals velen van u weten, ben ik een 

geboren en getogen Leidenaar. Mijn 

geboorte vond plaats in de hongerwinter 

1944/1945, in de Da Costastraat te Leiden. 

Exact, op de minuut af, 65 jaar geleden: op 

15 januari 1945 om 16 uur 20! 
 

 

Da Costastraat 30 
 

Mijn eerste lagere school stond in de 

Potgieterlaan, om de hoek van mijn ouder-

lijk huis. Voor de laatste twee klassen ging 

ik naar een zogenaamde opleidingsschool, 

hier aan het Rapenburg, recht tegenover 

het Academiegebouw. 
 

 

 
School Rapenburg 
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Daar werd ik opgeleid voor het lyceum, 

waarvoor je toelatingsexamen moest doen. 

Het VWO bestond nog niet, dat kwam pas 

later bij de invoering van de Mammoetwet 

in 1968. In 1957 ging ik naar het gym-

nasium van het Bonaventuralyceum, bij de 

paters Franciscanen.  
 

 
Bonaventura Lyceum 

 

In de eerste klas kreeg ik wiskunde van de 

heer Wiesing. Een bijzondere man die erg 

moeilijke proefwerken gaf en cijferde van 

-10 tot +10. Bij een fout trok hij namelijk 

wat van het cijfer af. Hoeveel, dat hing 

ervan af hoe stom hij die fout vond. De 4, 

die ik regelmatig scoorde, was meestal wel 

het hoogste cijfer van de klas. Voor het 

rapportcijfer hield hij gelukkig een andere 

berekening aan. 

 

Vanaf de derde klas tot het eindexamen 

kreeg ik wiskunde van de heer Van 

Niekerk. Dit was een gedreven wiskunde-

leraar, die uitstekend kon uitleggen en de 

orde handhaven. Kortom, die de basis-

eigenschappen van het leraarschap in de 

vingers had. Met lineaal en een passer, 

waarin een krijtje werd vastgehouden, 

voerde hij de moeilijkste constructies 

feilloos op het schoolbord uit. Mede door 

zijn inspirerende lessen ben ik na mijn 

eindexamen in 1963 wiskunde gaan 

studeren, zoals al gezegd, hier in Leiden. 
 

Gedurende de eerste jaren van mijn 

wiskundestudie was er nog geen Mathe-

matisch Instituut. De colleges, tot het kan-

didaats was naast wiskunde ook natuur-

kunde en sterrenkunde verplicht, werden 

op diverse plaatsen gegeven. In dit Acade-

miegebouw, maar ook in het Museum van 

Volkenkunde, het Kamerlingh Onnes 

Laboratorium en de Sterrewacht.  

 

 

Museum Volkenkunde 

 

Ik heb in die periode wiskundecolleges 

gehad van de hoogleraren Van Est, Murre, 

Van de Ven en Zaanen. Na mijn kan-

didaatsexamen was ik blij met alleen de 

wiskunde verder te kunnen gaan. Natuur-

kunde lag me minder en aan sterrenkunde 

had ik helemaal een broertje dood.  

 
 

 
Kamerlingh Onnes Laboratorium 

 

Voor mijn doctoraalexamen volgde ik 

colleges bij de hoogleraren Kloosterman, 

Murre, Visser, Zaanen, Zoutendijk en Van 

Zwet.  
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Stationsweg 46 

 

Deze colleges werden gegeven aan de 

Stationsweg 46 en aan het Stationsplein 

20, thans het ‘Gat van Van de Putte’ (een  

projectontwikkelaar, die met deze grond 

speculeert). 
 

 
Stationsplein 20 (‘Gat van Van de Putte’) 

 

Mijn belangstelling ging aan het einde van 

de studie vooral uit naar de toegepaste 

wiskunde. Er waren twee vakgroepen: de 

Zuivere Wiskunde, onder leiding van 

Visser, en de toegepaste wiskunde. 

Zoutendijk was de baas bij de Toegepaste 

Wiskunde. Hij was tevens directeur van 

het CRI, het Centraal Rekeninstituut, dat 

nu de I-groep heet. 
 

Bij Zoutendijk studeerde ik in 1969 af. 

Aan het einde van mijn laatste tentamen 

vroeg hij wat ik na mijn studie wilde gaan 

doen. Ik zei dat er weinig te willen was, 

omdat ik in militaire dienst moest. 
 

Hij bood mij een baan aan als wetenschap-

pelijk medewerker en vertelde dat hij over 

een zogenaamde onmisbaarheidsplaats 

beschikte. Dat hield in dat ik uit de 

militaire dienst kon worden gehouden, 

omdat ik – nog niet eens aangesteld – 

onmisbaar was voor deze universiteit. Dat 

sprak mij wel aan en leek mij heel wat 

aantrekkelijker dan tijgeren op de hei.  
 

 
Uitstel dienstplicht 

 

Hier ziet u een van de brieven van de 

Minister van Defensie, waarin hij mij weer 

een jaar uitstel verleent. Dat ging zo door 

tot mijn dertigste en toen hoefde ik niet 

meer de militaire dienst in. 

 

Zo ben ik als jong wiskundige in Leiden 

begonnen en ik ben altijd in Leiden 

gebleven. Dat klinkt wel heel erg saai, 

maar zo heb ik het zelf nooit ervaren. 

Integendeel, tot op de dag van vandaag 

heb ik mij er happy bij gevoeld.  
 

Ik begon in 1969 op het Stationsplein 20. 

In 1972 verhuisden we naar het huidige 

gebouw, dat nu Snellius heet, maar bij ons 

thuis nog altijd het CRI wordt genoemd.  
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Het Snellius 

 

Besliskunde 

Deze gelegenheid biedt mij ook de 

mogelijkheid om iets over mijn vakgebied 

te vertellen. In andere beroepen, zoals arts, 

bakker, stukadoor of piloot, hoef je niet uit 

te leggen wat je vak inhoudt. Wiskundigen 

moeten echter altijd vertellen wat ze nou 

eigenlijk doen, want alle sommetjes zijn 

toch wel gemaakt, zo denkt menigeen. 

 

De naam ‘besliskunde’  

Deze Nederlandse naam werd in 1957 

voorgesteld door Van Dantzig [1], in een 

diesrede met als titel Reeckeningh in 
Spelen en Geluck, gehouden aan de 

Universiteit van Amsterdam. In het Engels 

heet het vakgebied Operations Research,  
vaak afgekort tot OR. 

 

Het Nederlandse woord besliskunde is  

eigenlijk veel fraaier dan de Angelsak-

sische benaming. Dat vind ik ook van de 

Nederlandse term wiskunde. Waar buiten 

Nederland gesproken wordt over afleidin-

gen van het latijnse mathesis, zoals het 

Franse mathématiqe, het Angelsaksische 

mathematics of het Duitse Mathematik, 

hebben wij in Nederland met wiskunde een 

eigen benaming. Rond 1600 werd deze 

naam bedacht door Simon Stevin.  
 

Simon Stevin [2] werd in 1548 in Brugge 

geboren waar hij aanvankelijk werkte bij 

de belastingdienst. In 1581, dus in het jaar 

waarin de Leidse Universiteit dit Acade-

miegebouw betrok, verhuisde hij naar 

Leiden, waar hij zich op 33-jarige leeftijd 

inschreef aan deze universiteit. 

 

 
Simon Stevin (1548 – 1620) 

 

Zijn talenten bleven niet onopgemerkt en 

rond 1590 werd hij door Prins Maurits 

aangesteld als adviseur om vestingwerken 

en legerkampen te ontwerpen op wiskun-

dige grondslag. Stevin stelde een onder-

wijsprogramma samen voor een inge-

nieursschool aan de Leidse Universiteit. 

Binnen dit programma gaf hij de Duytsche 
Mathematique, zoals in eerste instantie het 

wiskundedeel werd genoemd, de naam 

wisconst, wat in de loop der  tijd wiskunde 

is geworden. Het ‘wis’ in wisconst bete-

kent ‘zeker’, denk aan de uitdrukking ‘wis 

en waarachtig’. Wiskunde is de kunst van 

het zeker weten en dat zeker weten doen 

we door elke bewering te bewijzen 
 

Ook de naam informatica is typisch 

Nederlands. Deze naam is voor het eerst 

gebruikt door Zoutendijk. Hij introduceer-

de dit woord als samenvoeging van infor-

matiekunde en mathematica [3]. In het 

Engels heet dit vakgebied geen infor-
matics, maar computer science.  
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Wat is ‘besliskunde’? 

Voor een definitie van ‘besliskunde’ 

zouden we kunnen kijken in Van Dale, het 

Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 

We lezen daar: besliskunde is de leer van 
het treffen van de beste beslissingen in 
gegeven omstandigheden. Dat klinkt nogal 

vaag en daarom schotel ik u  liever enkele 

praktijkvoorbeelden voor, in de hoop dat u 

beter zult begrijpen waar het over gaat. 

Bovendien hoop ik dat u dan ook inziet dat  

besliskunde geen bezigheid in een ivoren 

toren is, maar dat u er dagelijks mee te ma-

ken heeft, al beseft u dat misschien  niet.  
 

Ik weet niet hoe u hier bent gekomen, 

misschien wel met een auto, die een 

navigatiesysteem bevat. 
 

 
TomTom 

 

De routes in zo’n systeem worden bere-

kend met een algoritme, dat in 1959 ont-

wikkeld is door de Nederlands wiskundige 

en informaticus Dijkstra [4]. 
 

.  

Edsger Dijkstra (1930 – 2002) 

Misschien bent u hier niet met de auto, 

maar met  de trein gekomen. Bij de NS 

worden besliskundige technieken op 

diverse terreinen gebruikt. Niet alleen voor 

de NS-reisplanner, d.w.z. de moderne 

versie van het oude spoorboekje, maar ook 

om machinisten en conducteurs in te delen 

op de diverse routes en voor het plannen 

van het onderhoud aan de treinstellen. 
 

 
NS treinstel (1985) 

 

Enkele cijfers om u een indruk te geven 

van de grootte van de getallen die hierbij 

een rol spelen [5]: 

1.000.000 reizen per dag 

       5.000 treinritten per dag 

       3.000 wagons 

       3.000 machinisten 

       4.000 conducteurs 
 

Of u hier nu wel of niet met de auto of de 

trein bent gekomen, u heeft waarschijnlijk 

wel een mobiele telefoon. Ook de telefonie 

zit vol problemen waarbij de besliskunde 

behulpzaam kan zijn. 
 

Als eerste probleem op dit terrein noem ik 

de capaciteit van het telefoonnetwerk [6]. 

Als we het netwerk een zeer grote capa-

citeit geven, dan zijn de klanten erg tevre-

den, want ze worden niet geblokkeerd. 

Echter, de kosten van zo’n netwerk zullen 

hoog zijn, wat een hoge abonnementsprijs 

oplevert. Daar zal de klant dan weer niet 

tevreden over zijn. Ergens zit een 

evenwicht tussen kwaliteit en kosten. Wat 

is nog een goede kwaliteit tegen redelijke 

kosten? Voor dit probleem kan de 

besliskunde een oplossing aanreiken. 
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Telefoontoestel (PTT/Ericsson) 
 

Een tweede vraag uit de telefonie heeft te 

maken met het toewijzen van frequenties 

[7]. Een mobiel telefoonnetwerk bestaat 

uit een aantal basisstations. Welke fre-

quenties moeten nu aan de basisstations 

worden toegewezen om te voorkomen dat 

twee stations elkaar storen. Dat storen 

gebeurt als de toegewezen frequenties te 

dicht bij elkaar liggen. Frequenties zijn 

echter schaars.  
 

Hoe kunnen we nu met weinig frequenties 

toch een storingsvrij netwerk maken. Ook 

dit frequentietoewijzingsprobleem kan met 

besliskundige technieken worden opgelost.  
 

 
GSM mast 

 

Ik zal u nog een laatste voorbeeld geven, 

over het internet. Daarop heeft Google 

zich een zeer vooraanstaande positie ver-

worven, al probeert Microsoft die te onder-

mijnen. Het verbaast velen, inclusief mij-

zelf, dat een zoekterm die je intypt vrijwel 

direct de relevante webpagina’s geeft.  
 

 

Ook hierbij speelt besliskunde, in het 

bijzonder de stochastische besliskunde, 

een belangrijke rol.  

 

Deze voorbeelden tonen slechts het topje 

van de ijsberg. Er is een heel scala aan 

toepassingen van de besliskunde.  

 

In de zeventig en tachtiger jaren van de 

vorige eeuw hadden vele bedrijven een 

eigen OR-afdeling. Ik noem DSM, Heine-

ken, Hoogovens, KLM, PTT, Philips, 

Shell, Unilever en vrijwel alle banken.  

Al geruime tijd zie je dat deze afdelingen 

worden afgestoten. Het is voor deze bedrij-

ven geen core-business en de toenemende 

complexiteit van problemen vereist steeds 

meer specifieke kennis en expertise. Hier-

door is ruimte ontstaan voor bureaus als 

CQM in Eindhoven, waar zo’n 30 consul-

tants werken, en ORTEC met 700 werk-

nemers en vestigingen in zeven landen. 
 

Stochastische besliskunde 

In de stochastische besliskunde wordt 

gezocht naar optimale beslissingen bij 

onzekerheid. Onze wereld zit vol met 

onzekerheden, maar hoe kun je daarbinnen 

verantwoord beslissen? Dat blijkt vaak 

mogelijk omdat we van wat we bestuderen 

de verwachting beschouwen. Dat is wat er 

gemiddeld uitkomt.  
 

Nu is het werken met gemiddelden niet 

zonder gevaar. Zoals mijn helaas overle-

den collega Wessels al zei [8]: “de gemid-
delde Nederlander heeft één eierstok en 
één zaadbal”. Bij het werken met 

gemiddelden moet je dus goed uitkijken! 
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Een belangrijk model in de stochastische 

besliskunde vormen de Markov ketens, 
genoemd naar de Russische wiskundige 

Andrej Markov. Een Markov keten 

beschrijft een systeem waarin de nieuwe 

situatie slechts afhangt van de huidige 

situatie en niet van de manier waarop de 

huidige situatie tot stand is gekomen. 
 

 
Andrej Markov (1903 – 1979) 

 

Eveneens in het begin van de vorige eeuw 

werkte de Deense wiskundige Erlang aan 

wachtrijmodellen voor telefooncentrales. 

Zijn werk vormt ook een belangrijke tak 

van de stochastische besliskunde en wordt 

aangeduid met wachttijdtheorie. 
 

 
Agner Erlang (1878 – 1929) 

 

De resultaten van Markov en Erlang 

vormen de pijlers van de stochastische 

besliskunde, waaraan ikzelf ook een zeer 

bescheiden bijdrage heb mogen leveren. 

Mijn werk heeft onder andere betrekking 

op deterministische methoden, zoals line-

aire optimalisering, om Markov beslis-

singsketens en Markov spelen op te lossen.  

 

Lineaire optimalisering 

Van de deterministische besliskunde kan je 

zeggen dat deze al teruggaat naar de acht-

tiende eeuw, naar het werk van Lagrange 

[9], die optimaliseringsproblemen met één 

nevenvoorwaarde toen al wist op te lossen.  

 

 
Joseph Louis Lagrange (1736 – 1813) 

 

Toch wordt voor de oorsprong van de  

besliskunde meestal de Tweede Wereld-

oorlog aangehouden. In 1939 kreeg het 

Bawdsey Research Station in Engeland de 

opdracht om te onderzoeken hoe de tijd 

tussen de eerste radarmelding van vijan-

delijke vliegtuigen en het daadwerkelijk 

opstijgen van de Engelse vliegtuigen kon 

worden verkort. Dit onderzoek wordt vaak 

genoemd als het eerste op het gebied van 

de operations research.  
 

 
Landing in Normandië, D-day 6 juni 1944 
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Ook bij de voorbereiding van de landings-

operatie in Normandië, D-day 6 juni 1944, 

waren besliskundigen betrokken. Een van 

de mensen die gedurende de Tweede 

Wereldoorlog voor de US Air Force in het 

Pentagon werkte was George Dantzig [10]. 

Hij werkte aan grote lineaire plannings-

problemen. Kort na de oorlog, in 1947, 

ontwikkelde hij een zeer krachtige metho-

de, de simplexmethode [11].  

 

In 1975 kregen Koopmans en Kantorovich 

de Nobelprijs voor de Economie voor hun 

baanbrekend werk op het gebied van line-

aire modellen. Velen zijn van mening dat 

Dantzig aan dit tweetal had moeten wor-

den toegevoegd. 
 

 
George B. Danzig (1914 – 2005) 

 

Maar Dantzig was verbonden aan een wis-

kunde department en Koopmans [12] en 

Kantorovich [13] zaten bij de economie. 
 

 
Tjalling C. Koopmans (1910 – 1985) 

Zoals de naam wellicht doet vermoeden 

was Koopmans van geboorte een Neder-

lander. Hij was een promovendus van 

Tinbergen en week in 1940, bij het begin 

van de oorlog, uit naar de Verenigde 

Staten. Hij is daar gebleven en in 1946 

Amerikaan geworden.  

 

Zijn tijdgenoot Kantorovich (1912–1986) 

was een Rus. Zij werkten aan min of meer 

dezelfde problemen, zonder kennis te 

hebben van elkaars werk. Zo gebeurde dat 

tijdens de Koude Oorlog. 

 

Voor de wiskunde is nooit een Nobelprijs 

ingesteld. Er is veel gespeculeerd waarom 

een Nobelprijs voor de wiskunde ont-

breekt. Het verhaal gaat dat Nobel wilde 

voorkomen dat Mittag-Leffler, een voor-

aanstaand wiskundige, de prijs zou krijgen. 

Mittag-Leffler zou een affaire hebben 

gehad met een vrouw met wie ook Nobel 

relaties onderhield. Een andere verklaring 

is dat Nobel de wiskunde niet zag als een 

praktische wetenschap waar de mensheid 

veel aan zou hebben. 
 

Sinds 2003 kent de wiskunde wel de 

Abelprijs, genoemd naar de Noorse 

wiskundige Niels Henrik Abel [14], die 

reeds op 27-jarige leeftijd aan tuberculose 

overleed.  
 

 
Niels Henrik Abel (1802 – 1829) 

 

De Abelprijs is ingesteld door de koning 

van Noorwegen, die de prijs ook jaarlijks 

uitreikt. 
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Ook de informatica kent geen Nobelprijs. 

De Turing Award, genoemd naar de Brit 

Alan Turing [15], ook een tijdgenoot van 

Dantzig, wordt beschouwd als de hoogste 

wetenschappelijke prijs binnen de infor-

matica.  
 

 
Alan Turing (1912 – 1954) 

 

Turing was er  tijdens de Tweede Wereld-

oorlog in geslaagd de Enigmacode van de 

Duitsers te kraken. In 1952 werd Turing 

gearresteerd op beschuldiging van homo-

seksueel gedrag. Hij kreeg de keuze tussen 

gevangenisstraf of chemische castratie, en  

koos voor het laatste. In 1954 pleegde hij 

zelfmoord. Een half jaar geleden heeft de 

Britse premier Brown zijn excuses aan-

geboden voor wat Turing is aangedaan. 

 

Simplex en inwendige punt methode 

George Dantzig had in 1947 de simplex-

methode voor lineaire optimalisering ont-

wikkeld. Deze methode en de opkomst en 

snelle groei van de computer in de vijftiger 

en zestiger jaren,  zorgden er voor dat 

praktische problemen ook daadwerkelijk 

opgelost konden worden.  
 

Toch bleef men op zoek naar een andere 

oplossingsmethode. In 1984 ontwikkelde 

Karmarkar een geheel nieuwe methode, de 

zogenaamde inwendige punt methode [16]. 

Karmarkar werkte bij het Amerikaanse 

telecombedrijf AT&T, dat een patent heeft 

op deze methode. 

 
Narendra Karmarkar (1957 – ) 

 

De simplex en de inwendige punt methode 

hebben beide hun waarde en vormen 

samen een krachtig gereedschap om grote 

lineaire optimaliseringsproblemen op te 

lossen. Commerciële softwarepakketten 

bevatten dan ook beide technieken. 

 

Combinatorische optimalisering 

Veel problemen zijn combinatorisch van 

aard. De variabelen hebben de waarde 0 of 

1 en kunnen niet met continue  lineaire 

optimalisering worden opgelost. Zo kun je 

bij het eerder genoemde probleem om  fre-

quenties in een mobiel telefoonnetwerk toe 

te wijzen, een frequentie niet ‘een beetje’ 

toewijzen. Je doet het wel of je doet het 

niet.  
 

De basis voor de combinatorische optima-
lisering is onder andere gelegd door Jack 

Edmonds [17], een geniaal, maar ook zeer  

extravagant persoon, zelfs binnen de naar 

extravagantie neigende bevolkingsgroep 

van  wiskundigen.  

 

 
Jack Edmonds (1934 – ) 

 

Wilt u een indruk van Edmonds krijgen, 

dan moet u in het boek History of Mathe-
matical Programming het interview met 

hem zeker lezen. Dat interview heeft de 

fraaie titel A glimpse of Heaven [18]. 
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In 2003 heeft onze landgenoot Lex 

Schrijver een imposant standaardwerk 

voltooid op het gebied van de polyhedrale 

combinatorische optimalisering [19].  
 

 
Lex Schrijver (1948 – ) 

 

Samen met Jan Karel Lenstra, wiens 

specialisatie de niet-polyhedrale combina-

torische optimalisering is, beschouw ik 

Schrijver als het boegbeeld van de combi-

natorische optimalisering in Nederland. 

 

 
Jan Karel Lenstra (1947 – ) 

 

Besliskunde in Leiden 

De leerstoel Besliskunde werd in Leiden in 

1971 ingesteld. De eerste Leidse hoog-

leraar die wiskunde in zijn leeropdracht 

had staan was Gerardus Bontius. Bontius 

werd al bij de oprichting van de 

universiteit in 1575 benoemd tot hoog-

leraar in de medicijnen, maar hij had ook 

de wis- en sterrenkunde in zijn leerop-

dracht; die deed hij er even bij. In die  tijd 

werd de wiskunde bijna altijd met de 

sterrenkunde gecombineerd. Zes jaar later, 

in 1581, werd Rudolf Snellius aan de 

Leidse universiteit de tweede hoogleraar 

die ook aan wiskunde deed. Hij combi-

neerde de wiskunde met Hebreeuws.  

 
Rudolf Snellius (1546 – 1613) 

 

Zijn zoon Willebrord, die van de Wet van 

Snellius, werd in Leiden geboren en was 

daar van 1613-1626 hoogleraar in de 

wiskunde en de sterrenkunde. Naar deze 

Snellius is het gebouw genoemd waarin 

het Mathematisch Instituut nu is gevestigd. 
 

Besliskunde is een jong vak, dat op het 

grensgebied ligt van de wiskunde, de eco-

nometrie en de informatica. Daarom is het 

niet verwonderlijk dat de eerste leerstoel 

besliskunde in Leiden pas vier eeuwen na 

Bontius werd ingesteld. Deze leerstoel is 

door slechts twee personen bekleed: Guus 

Zoutendijk en Arie Hordijk. Zij zijn van 

grote invloed geweest op mijn carrière en 

over beiden wil ik graag iets zeggen. 
 

Zoutendijk 

Guus Zoutendijk [20] promoveerde in 

1960 op het proefschrift Methods of fea-
sible directions [21]. Hij beschreef daarin 

een klasse van methoden die we nu 

inwendige punt methoden noemen en die, 

in de versie van Karmarkar uit 1984, zeer 

succesvol zijn gebleken om practische 

optimaliseringsproblemen op te lossen. 

Vanaf 1956 deed Zoutendijk onderzoek bij 

Shell, samen met Jacques Benders, de 

latere hoogleraar besliskunde aan de TU 

Eindhoven. 
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In 1964 werd Zoutendijk door Klooster-

man naar Leiden gehaald, waar hij  

hoogleraar Numerieke Wiskunde werd. Hij 

interpreteerde deze leeropdracht ruim en 

gaf ook colleges over grafentheorie en 

besliskunde. Na een aantal jaren vond hij 

dat er een leerstoel besliskunde in Leiden 

moest komen. Hij schreef hiervoor een 

plan en dat werd gehonoreerd.  
 

 
Guus Zoutendijk (1929 – 2005) 

 

Zoutendijk zelf werd in 1971 de eerste 

hoogleraar Mathematische Besliskunde in 

Leiden en Marc Spijker volgde hem op dat 

moment op in de Numerieke Wiskunde. Al 

in 1975 verliet Zoutendijk de universiteit.  

In die korte tijd had hij wel zijn stempel 

gedrukt op de ontwikkeling van de toege-

paste wiskunde en informatica in Leiden, 

onder andere door de aanstelling van Van 

Zwet voor de statistiek, Fabius voor de 

waarschijnlijkheidsrekening, Verrijn Stuart 

en Rozenberg voor de toepassingsgerichte 

respectievelijk de theoretische informatica. 
 

Guus Zoutendijk was tegelijk ook 

directeur van het CRI, het Centraal Reken-

instituut. Op verzoek van de Leidse Senaat 

schreef hij een nota over het informatica-

beleid aan deze universiteit. Zijn visie op 

dit terrein is gedurende lange tijd bepalend 

geweest voor onze universiteit. 

In 1975, het laatste jaar dat Zoutendijk nog 

in Leiden was, schreef hij – naast zijn vele 

andere werkzaamheden – het boek Mathe-
matical Programming Methods [22]. Daar-

na verliet hij deze Alma Mater om toe te 

treden tot de Raad van Bestuur van Delta 

Lloyd, waarvan hij in 1984 voorzitter 

werd.  
 

Zoutendijk was ook politiek actief. Nadat 

hij zich in 1966 had aangemeld bij D66, 

werd hij - na een aanvaring met Van 

Mierlo - lid van de VVD. Van 1980 tot 

1987 was hij voor die partij fractievoor-

zitter in de Eerste Kamer. Zoutendijk is in 

2005 op 75-jarige leeftijd overleden.  
 

Hordijk 

In 1976 volgde Arie Hordijk Zoutendijk 

op als hoogleraar Mathematische Beslis-

kunde. Hordijk, destijds werkzaam aan het 

Mathematisch Centrum te Amsterdam, had 

in 1974 zijn proefschrift onder supervisie 

van Runnenburg afgerond.  
 

 

Arie Hordijk (1940 – ) 
 

Eigenlijk werkte Arie Hordijk op het 

terrein van de onlangs overleden Gijs de 

Leve, die als eerste in Nederland begon 

met het bestuderen van de Markov 
beslissingstheorie. Samen met De Leve, 

Tijms en Wessels heeft Arie Hordijk een 

Nederlandse school in de Markov beslis-

singstheorie opgebouwd. Ook ik heb daar 

de vruchten van mogen plukken. 
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Behalve in de Markov beslissingstheorie 

was Hordijk ook zeer actief in de 

wachttijdtheorie. Naast Arie Hordijk 

waren Wim Cohen, Henk Tijms, en wat 

later Onno Boxma, de grote trekkers van 

het onderzoek in Nederland op dit gebied. 

Zowel op het terrein van de Markov 

beslissingstheorie als op dat van de wacht-

tijdtheorie stond en staat het Nederlandse 

onderzoek internationaal in hoog aanzien. 

In 2005 ging Arie Hordijk met emeritaat. 

 

Zoals u merkt aan de door mij gegeven be-

schrijvingen zijn Zoutendijk en Hordijk 

twee zeer verschillende persoonlijkheden.  

 

Mijn eigen positie  

Toen Zoutendijk mij in 1969 vroeg om 

zijn medewerker te worden lagen mijn 

taken volledig op onderwijsgebied. Het 

aantal studenten groeide sterk, de toege-

paste wiskunde was in opbouw en er viel 

in het onderwijs veel werk te doen. Als 

jonge medewerker gaf je zowel colleges 

als werkgroepen. Verder was Zoutendijk 

iemand die veel delegeerde. 

 

Zoutendijk was er in geslaagd om het 

International Mathematical Programming 
Symposium, een groot internationaal con-

gres op het gebied van de optimalisering 

naar Nederland te halen. Dat vond in 1970 

plaats in het Congresgebouw in Den Haag. 

Zoutendijk maakte mij secretaris van het 

organisatiecomité, waar hij zelf de voor-

zitter van was.  

 

Opeens zat ik daar als jong broekie aan 

één tafel met de grootheden op mijn vak-

gebied zoals Dantzig, Gomory, Edmonds, 

Fulkerson, Shapley en Tucker, om er 

enkelen te noemen. Er ging wel erg veel 

tijd in zitten, maar het was een mooie 

belevenis. Tegenwoordig is alles veel meer 

geglobaliseerd en zijn dergelijke ontmoe-

tingen minder uitzonderlijk. 

 

Ook werd tijdens dat Symposium besloten 

om de Mathematical Programming Society 

en een nieuw internationaal tijdschrift  

Mathematical Programming op te richten. 
 

       

 

Overigens kon ik niet echt uitrusten na dat 

congres, want thuisgekomen begon mijn 

vrouw te bevallen van onze zoon Maarten. 

 

Toen Hordijk in 1976 naar Leiden kwam 

stelde hij voor om met mij onderzoek te 

gaan doen. Zijn achtergrond, de Markov 

beslissingstheorie en de mijne, de opti-

malisering, verschilden nogal. Gelukkig 

wist hij een mooi probleem dat op het 

snijvlak van beide gebieden lag.  

 

Het was al bekend dat je bepaalde Markov 

beslissingsproblemen op kunt lossen met 

lineaire programmering. Maar voor het 

algemene geval, het zogenaamde multi-
chain model, was dat nog een open 

probleem. Met veel genoegen, in ieder 

geval van mijn kant, hebben wij ons op dit 

probleem gestort.  

 

Zoals dat zo vaak gaat in het onderzoek, 

wisselden vermoedens en tegenvoorbeel-

den elkaar regelmatig af. Uiteindelijk 

slaagden wij er in om een elegante oplos-

sing voor dit probleem te vinden. Dat 

resultaat werd een belangrijk onderdeel 

van mijn proefschrift. Het proefschrift is 
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ook als boekje  uitgegeven bij het 

Mathematisch Centrum. 

 

             
  Proefschrift (1980)           MC Tract no. 148 

 

Zoutendijk heeft mij naar de universiteit 

gehaald en Hordijk is degene geweest die 

mij naar het onderzoek heeft getrokken.  

 

Het LNMB 

In 1992 deed zich een mooie kans voor om 

mijn werkterrein wat te verleggen. Het 

LNMB, het Landelijk Netwerk Mathema-

tische Besliskunde, zocht een hoogleraar-

directeur en dat leek mij wel wat. 

Gelukkig vond de benoemingscommissie 

dat ook en werd ik met ingang van 15 

februari 1993 benoemd. Penvoerder was 

de Rijksuniversiteit Groningen, een heel 

eind van Leiden vandaan. Maar gelukkig 

ik kon de functie vanuit Leiden uitoefenen. 

 

 
Logo LNMB 

 

Na Groningen werd Maastricht penvoer-

der, maar Leiden bleef mijn feitelijke 

werkplek. Momenteel is Twente penvoer-

der, maar ik zit nog steeds in Leiden.  

 

Het LNMB is een interuniversitaire orga-

nisatie waarin alle Nederlandse universi-

teiten en het Centrum voor Wiskunde en 

Informatica, participeren.  

De activiteiten van het LNMB zijn: 

(1) de organisatie van 25 landelijke colle-

ges voor master- en PhD-studenten; 

(2) de organisatie van een jaarlijks lande-

lijk congres in Lunteren; 

(3) een platform voor besliskundig Neder-

land. 

Om u een indruk te geven wat cijfers: 

- het netwerk telt zo’n 150 aio’s;  

- 100 studenten volgen de mastercolleges 

en 75 de PhD-colleges; 

- Het heeft 100 leden, hoogleraren en 

UHD’s, afkomstig uit de wiskunde, de 

econometrie, de informatica en de  

bedrijfskunde. 

 

Het LNMB is in 1987 opgericht en kon 

dankzij een startsubsidie van het ministerie 

een aantal jaren kosteloos draaien. Mijn 

voorganger, Wim Klein Haneveld, had een 

voortreffelijke organisatie opgebouwd. 

 

 

Wim Klein Haneveld (1944 – ) 

 

Bij mijn aantreden in 1993 was een van 

mijn eerste taken om te zorgen voor een 

goede structurele financiering. Na een 

tocht langs Faculteiten en Colleges van 

Bestuur lukte dat. Men was vol lof over 

wat het LNMB deed en wilde graag dat de 

activiteiten gecontinueerd werden.  
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Gelukkig is die positieve houding ten 

opzichte van het LNMB nog steeds van 

kracht. Wel kwam het in de loop der jaren 

regel-matig voor dat nieuwe bestuurders 

zich af-vroegen waarom het LNMB geld 

moest hebben. Zo heb ik heel wat keren de 

rol en de toegevoegde waarde van het 

LNMB uit moeten leggen. Maar gelukkig 

leidde dat altijd tot een nieuwe toezegging. 

 

Aanvankelijk waren de activiteiten minder 

omvangrijk dan nu. Zo werden er in het 

begin slechts acht landelijke colleges 

gegeven, alleen voor aio’s. Vanaf het jaar 

2000 werden dat er twaalf, en met ingang 

van 2004 achttien. In 2004 werden ook de 

mastercolleges ingevoerd, zeven in totaal. 

Hiermee is het huidige totale aanbod 25 

colleges. 

 

 
College LNMB (2009) 

 

Tot nu toe lukt het steeds om uitstekende 

docenten te vinden. De meesten vinden het 

eervol om een landelijk college voor het 

LNMB te mogen geven. 

 

Ik heb deze functie met veel plezier 

vervuld. Organisatorische zaken liggen mij 

wel. In het contact met jonge mensen, 

ongeveer 500 aio’s in mijn periode bij het 

LNMB, heb ik altijd de stimulans gevon-

den om me volledig voor het LNMB in te 

zetten. 

 

Het LNMB heeft een gezonde financiële 

en organisatorische basis. Het staat er 

voortreffelijk voor en ik laat het dan ook 

met een gerust hart over aan mijn opvol-

ger, Johann Hurink uit Twente. 

 

Afgelopen woensdag heb ik in Lunteren 

afscheid genomen van veel collega’s. Men 

had een speciale bijeenkomst ter gelegen-

heid van mijn vertrek georganiseerd. De 

dag is afgesloten met een receptie en diner. 

Ik heb er erg van genoten en dit zeer op 

prijs gesteld. 

 

Het onderwijs 

Met veel genoegen heb ik altijd onderwijs 

gegeven. Ik heb colleges gegeven over  

modelleren, discrete wiskunde, grafentheo-

rie, OR-technieken en Markov beslissings-

theorie. De laatste jaren heb ik een leer-

gang besliskunde ontwikkeld met de serie 

colleges Besliskunde 1, 2, 3 en 4, en het 

landelijke vak Markov Decision Processes. 

Het geheel, bijna 2500 pagina’s inclusief 

400 uitgewerkte opgaven, is via internet 

openbaar toegankelijk.  

 

 
Serie collegedictaten 

 

Ik weet niet precies, wel bij benadering, 

hoeveel tentamens ik heb afgenomen. 

Vanaf 1983 heb ik het bijgehouden. Dit 

geeft mij voor de hele periode van 40 jaar: 

zo’n 4000 tentamens bij 2000 studenten.  

 

Zelf heb ik nooit iets gedaan aan 

didactische vorming. Ik heb tijdens mijn 
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studie wel de aantekening didactiek 

gehaald, zodat ik les mocht geven op het 

VWO. Voor die aantekening was alleen de 

aanwezigheid bij een didactiekcollege vol-

doende. Om voor mij onduidelijke redenen 

kreeg ik vrijstelling voor het hospiteren en 

ik heb daar niet tegen geprotesteerd.  

 

 
Verklaring didactiek 

 

Om aan studenten les te mogen geven was 

destijds helemaal niets vereist op didac-

tisch gebied. Ik geloof dat dit nu wat beter  

geregeld is. 

 

Studenten van nu zijn niet dommer of 

slimmer dan vroeger. Wel zijn de omstan-

digheden anders, zowel de op het VWO 

opgedane kennis als de druk om snel te 

studeren. De kennis is minder geworden en 

de druk groter.  

 

Voor studenten die wiskunde gaan stude-

ren is het niet zo erg als ze op het VWO 

minder goed wiskunde hebben gekregen. 

Dat klinkt paradoxaal. Maar deze jonge, 

intelligente mensen halen dat in de eerste 

twee maanden van hun studie snel in. 

Het is wel jammer dat nu,  minder dan 

vroeger, leerlingen een inspirerende leraar 

treffen, zoals dat bij mij Van Niekerk was. 

Dat is zeker jammer voor de wiskundig 

wat minder getalenteerden. Zij kunnen bij 

goed onderwijs het nodige opsteken om  

beter begrip te krijgen voor kwantitatieve 

zaken waar zij in hun leven regelmatig 

mee te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld  

financieële zaken. 

 

 
Financieel genie? 

 

Een paar opmerkingen over de studiedruk. 

Op de leeftijd dat je student bent moet je je 

ook ontwikkelen op andere gebieden dan 

alleen je studie. Je moet volwassen wor-

den. Dat gebeurt, net als je studie zelf, 

vaak met vallen en opstaan. Daar moet je 

de tijd voor nemen en krijgen. Gelukkig 

doet een aantal studenten dat ook. Dat kost 

ze wel wat studiefinanciering, maar dat 

lossen ze op met een baantje, op ons 

instituut bijvoorbeeld als studentassistent. 

 

Ik vind dat een goede zaak, mits er wel een 

redelijke studievoortgang is. Zelf heb ik in 

mijn studententijd veel aan sport gedaan, 

waar ik geen spijt van heb. Ik vind dat 

wiskundigen die later het bedrijfsleven 

ingaan, en dat is de meerderheid, groot 

belang heeft bij sociale vaardigheden. De 

wiskundestudie zelf doet daar weinig aan. 

De enige die echt gestraft wordt voor de 

studievertraging is de universiteit zelf. Het 

zet de rendementen onder druk en daarmee 

de financiële middelen. Overigens is de 

financiering van het onderwijs toch een 

eigenaardig model. Je wordt pas achteraf 

afgerekend op behaalde studiepunten. 
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Rekenmodellen gebaseerd op korte termijn 

voorspellingen, zoals bij tijdreeksanalyse, 

zijn hiervoor veel geschikter. Overigens 

denk ik dat universitaire nota’s met kreten 

als studeerbaarheid met behoud van 
kwaliteit alleen de universitaire burelen 

aanspreken. Op de werkvloer doet men 

toch gewoon wat men zelf goeddunkt. 

 

In 1999 hebben 29 Europese landen af-

spraken gemaakt om in het hoger onder-

wijs te komen tot internationaal vergelijk-

bare graden, de zogenaamde Bologna-

verklaring. Het doel is om te komen tot 

open Europees onderwijs. Diploma’s van 

Nederlandse instellingen worden in die 

landen erkend en omgekeerd. 

 

Nederland is in 2002 gestart met deze 

bachelor-masterstructuur. Een van de doel-

stellingen – dat studenten na hun master 

verder gaan aan een andere instelling – zie 

ik echter nauwelijks gebeuren. De student 

heeft hier zijn eigen leven en sociale con-

tacten, wat meer is dan alleen de studie. 
 

Het heeft binnen de wiskunde wel geleid 

tot verandering in het masteronderwijs. De 

invoering van deze nieuwe structuur viel 

samen met een grote zorg over de dalende 

instroom van wiskundestudenten. Dit had  

tot gevolg dat het aantal studenten bij de 

mastercolleges op de afzonderlijke instel-

lingen op de vingers van een of twee han-

den was te tellen. Reden om landelijk te 

gaan samenwerken.  

 

Het leidde tot de oprichting van Master-

math, de organisatie die het landelijk 

wiskunde masteronderwijs verzorgt.  

 

Het LNMB speelt daarin ook een rol. Voor 

een aantal zaken heeft het landelijk 

onderwijs van het LNMB, dat al veel 

eerder bestond, zelfs model gestaan. 

 

 
Mastermath 

 

Afstudeerders 

Het meest intensieve contact heb je bij de 

individuele begeleiding van studenten. 

Sinds een jaar of vijf is er ook het 

bachelorexamen met een bijbehorende 

scriptie. Nu zijn de aantallen studenten bij 

de wiskunde niet groot, maar ik heb zo’n 

100 studenten bij hun scriptie of stage 

mogen begeleiden.  

 

De stages betroffen projecten als: 

- de samenstelling van roosters voor de 

telefoondienst 008 (bij de PTT); 

- optimaal onderhoud aan wegen (bij 

Raadgevend Ingenieursbureau DHV); 

- de gevolgen van een ander type bier-

wagen (bij Heineken); 
 

 
Bierwagen 

 

- kasvoorraadbeheer bij Rabobank; scrip-

tie bekroond met de AXA studieprijs; 

- ziekenfondsbudgettering (bij DSW); 

- helikopterverplaatsingen bij de 11
e
 

Luchtmobiele Brigade (bij TNO); 

- portfolio optimalisatie bij de Rabobank;  

bekroond met de VVS-scriptieprijs.  
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Nu moeten wij, besliskundigen, niet  den-

ken de wijsheid in pacht te hebben. Niet 

alles is in getallen uit te drukken en de 

partijk is weerbarstiger dan het wiskundige 

model. We onderschatten de emotie en de 

psychologische aspecten van beslissingen 

en veranderingen. Het succesvol imple-

menteren is een heel andere zaak.  

 

Kansen en bedreigingen 

Gelukkig vertoont het aantal wiskunde-

studenten de laatste vijf jaar weer een 

stijgende lijn. Bovendien is de opleiding 

wiskunde aan de Universiteit Leiden de 

beste in Nederland. Dat zeg ik niet op 

eigen gezag. Uit de laatste Elsevier-

enquête bleek dat zowel onze niet-Leidse 

collega’s als de studenten deze mening 

zijn toegedaan. Dit biedt dus kansen voor 

de nabije toekomst. 

 

Ik vind dat in Leiden voldoende mogelijk-

heden voor studenten moeten blijven om 

besliskundevakken te doen en daarin af te 

studeren. Bij het emeritaat van Hordijk is 

in overleg met Delft, onze  partner in het 

onderwijs, informeel overeengekomen dat 

daar twee leerstoelen in de besliskunde 

zouden komen en dat Leiden en Delft sterk 

zouden gaan samenwerken.  

 

Dat die tweede leerstoel er in Delft nog 

steeds niet is en dat daardoor die samen-

werking moeilijk van de grond komt, is 

toch wel een bedreiging voor de beslis-

kunde in Leiden, maar misschien ben ik op 

dat punt te pessimistisch. De tijd zal het 

leren. 
 

 

Bestuurlijke zaken 

Ook op het gebied van bestuurlijke zaken  

heb ik een aantal goede ervaringen en her-

inneringen. In stip een paar van de zaken 

aan, waaraan ik een bijdrage heb mogen 

leveren: 

- diverse curriculumcommissies; 

- het Opleidingdirecteurschap Wiskunde; 

- de universitaire werkgroep over  het 

Bindend Studieadvies en de aanvaar-

ding daarvan in alle geledingen van de 

universiteit; 

- het Mathematisch Congres in Leiden in 

2007; 

- het Regieorgaan voor het masteronder-

wijs Wiskunde. 

 

Mijn pensioen 

Het is vreemd dat in een tijd waarin be-

sloten is om de AOW-leeftijd naar 67 jaar 

te verhogen en waarin de regering wil 

stimuleren om ook de pensioenleeftijd om-

hoog te brengen, mensen van mijn leeftijd 

bijna worden gedwongen om minimaal één 

maand voor hun 65-ste te stoppen. Door 

langer door te werken krijg je, paradoxaal 

maar waar, een veel ongunstigere pen-

sioenregeling. 

 

Hoewel ik enigszins een workaholic ben, 

ben ik niet bang om na mijn pensioen in 

een diep gat te vallen. Ik heb voldoende 

interesses en zal me zeker niet vervelen. 

Bovendien is ons instituut zo vriendelijk  

om ‘de oudjes’ nog een werkplek te geven. 

Daar ga ik zeker gebruik van maken. 
 

Ik vind het dan ook prima om formeel met 

werken te stoppen en neem afscheid als 

een tevreden mens. Daarom zeg ik in volle 

overtuiging tegen mezelf: U kunt wel 
gaan. Dat is dan ook de interpretatie die ik 

aan de titel van deze rede geef. 
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Dankwoord 

Gedurende de ruim veertig jaren waarin ik 

de Leidse Universiteit heb mogen dienen, 

heb ik natuurlijk met veel mensen samen-

gewerkt en bijna altijd was die samenwer-

king aangenaam. Het is ondoenlijk om 

iedereen apart te noemen en bij deze wil ik  

hen allen collectief bedanken.  

 

Voor een paar mensen maak ik een 

uitzondering. Allereerst Fred Bakker. Wij 

hebben tegelijkertijd gestudeerd en zijn 

beiden op het CRI begonnen. Afgezien van 

een periode dat jij bij het CWI in 

Amsterdam werkte, hebben wij elkaar 

vrijwel dagelijks gesproken, zijn we 

talloze keren samen naar huis gefietst en  

zijn we ook privé al meer dan veertig jaar 

bevriend. Fred, ik dank je hartelijk voor je 

vriendschap, loyaliteit en steun. 
 

 

Fred Bakker (1945 – ) 
 

Met dankbaarheid gedenk ik Guus Zouten-

dijk. Zijn vertrouwen in mij is de basis 

geweest voor mijn carrièrre. Wat zou er 

zonder hem van mij geworden zijn? 

Dank ben ik ook verschuldigd aan Arie 

Hordijk. Zoals Zoutendijk mij op het pad 

van de universitaire weg heeft gezet, zeg-

maar wetenschappelijk heeft gebaard, heb 

jij mij opgevoed en begeleid in de school 

van de Markov beslissingsproblemen. Ik 

bewaar zeer goede herinneringen aan de 

tijd dat we hebben samengewerkt. Ik wens 

je verder het beste met je gezondheid. 
 

Al ongeveer 25 jaar is Floske Spieksma 

mijn collega bij de besliskunde. Floske, 

omdat jij andere colleges op je nam, kon ik 

de echte besliskundevakken geven. Nu ik 

wegga komt alles op jouw bordje te liggen. 

Ik wens je daar veel succes mee, ook met 

de verdere samenwerking met de collega’s 

uit Delft. Ik dank je hartelijk voor een 

kwart eeuw van prettige samenwerking. 

 

 

Floske Spieksma (1958 – ) 

 

Tenslotte wil ik ook nog twee mensen uit 

mijn privéleven danken. Het zal niet vaak 

gebeuren dat je op je 65-ste je vader nog 

kunt toespreken. Ik prijs me gelukkig dat 

hij dit afscheid mee kan maken en dank 

hem voor zijn belangstelling en steun, mijn 

hele leven lang. 

 

 
Vader Kallenberg (1919 – ) 

 

Met wie kan ik anders eindigen dan met 

Helma. Heel veel dank voor je jarenlange 

liefdevolle ondersteuning. Mijn werk is 

ook een van mijn hobbies.  
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Dat ik mij in die en in mijn andere hobbies 

zo heb kunnen uitleven was slechts 

mogelijk omdat jij thuis alles zo voor-

treffelijk regelde. De opvoeding van de 

kinderen kwam vrijwel geheel op jou 

terecht en je hebt dat voortreffelijk  

gedaan. 

 

 
 

Helma Kallenberg – de Vries (1946 – ) 

 

 

 

Wiskundige formules zijn aan jou niet zo 

besteed, maar misschien vind jij deze 

cartoon wel aardig. 

 

 
 

We hebben al veel samen beleefd, maar 

we gaan er nog meer van genieten! 

 

 

 

 

Dames en heren, 

Ik dank u voor uw aandacht, Ù kunt  wel gaan! 
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