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De titel van dit verhaal is Informatica door de jaren heen. Dit zal geen
algemeen verhaal over de informatica worden, maar vooral een persoonlijk
verhaal over mijn carrière in de informatica bij verschillende universiteiten,
waarin de dag van vandaag een omslagpunt markeert: de verplichtingen laat
ik achter mij, maar met de leuke dingen kan ik gewoon door blijven gaan.
Maar laten we bij het begin beginnen.
In 1974 begon ik mijn studie wiskunde in Groningen en maakte ik kennis met de prachtige bouwwerken van analyse, algebra en topologie. Als
onderdeel van die studie leerde ik in 1976 programmeren, en wel in de programmeertaal Pascal. Dat ging toen wel iets anders dan tegenwoordig. De
universiteit had een rekencentrum met één grote centrale computer, en daartoe had je toegang met ponskaarten:

Blanco ponskaarten gingen in een soort schrijfmachine, en elke ingetikte
programmaregel leverde een ponskaart. Die stapel ponskaarten leverde je in
bij de balie, die werd vervolgens door het personeel daar in een ponskaartleesmachine gestopt, en de gelezen tekst ging naar de computer. Enige uren
later verscheen de uitvoer van het programma op enorme lappen papier, die
je bij die balie weer af kon halen.
Vaak bestond die uitvoer slechts uit een foutmelding over iets onbenulligs
als een ontbrekende puntkomma, en kon je weer opnieuw beginnen, dus je
keek je stapel voortaan wel drie keer na voordat je die inleverde.
Aan de ene kant een heel verschil met hoe dat nu gaat, maar het belangrijkste is niet veranderd: je kunt zelf bedenken wat je de computer wilt laten
doen, je schrijft dat op in je programma, en vervolgens doet de computer dat
heel stipt en zonder klagen, ook al moet hij miljoenen stappen uitvoeren. En
dat geeft een kick!
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Behalve die ene programmeercusus heb ik in mijn studie niet veel aan
informatica gedaan. Er bestond ook nog helemaal geen opleiding Informatica.
Ik concentreerde mij op de zuivere wiskunde: daar ging een wereld voor mij
open. Bij getaltheorie kwamen er stellingen langs met verschillende bewijzen:
een heel korte waarbij de eigenschap voor de eerste zoveel duizend getallen
nog wel apart gecheckt moest worden, of een veel langere en ingewikkeldere
waarbij die eigenschap maar voor een zeer beperkt aantal getallen gecheckt
hoefde te worden, wat je makkelijk met de hand kon doen. Dat zette mij
wel aan het denken: welk bewijs is het mooiste? De traditionele wiskundigen
zouden de voorkeur geven aan die laatste, want dan hoeven ze geen duizenden
gevallen te checken. Maar met een computer is het checken van een flink
aantal gevallen een fluitje van een cent, en ik geef dan ook de voorkeur aan
dat eerste bewijs. Mijn conclusie was en is dat de computer een waardevol
hulpmiddel kan zijn bij het bedrijven van wiskunde en andere theorie, en
waar mogelijk juist ingezet moet worden.
Na mijn studie ging ik begin 1979 verder met een promotieonderzoek in
de algebraı̈sche getaltheorie in Amsterdam, in de groep van Hendrik Lenstra
die daar toen net op zijn 29ste hoogleraar was geworden, en ikzelf was toen
22.
Het hoogste doel in die groep was het begrijpen van getalstructuren, maar
daarin speelde de vraag hoe je dingen moet uitrekenen ook een belangrijke
rol. Die algoritmische kijk sprak mij erg aan. De kern van mijn promotiewerk
was het ontwikkelen van een stuk theorie. Het bouwen van zo’n wiskundig
bouwwerk was prachtig aan de ene kant, maar wat ik daar deed was toch wel
erg gespecialiseerd. Specialisatie is steeds meer weten van steeds minder, net
zo lang totdat je alles weet van niets. Die verregaande specialisatie en grote
afstand tot toepassingen begon mij tegen te staan, en na mijn promotie in
1983 maakte ik dan ook de bewuste keuze om iets praktischer aan de slag
te gaan: het werd Philips Data Systems in Apeldoorn. In die tijd bouwde
Philips nog computers, voornamelijk voor administratieve toepassingen, en
in Apeldoorn zat ik in de groep die daarvoor de software ontwikkelde. In
het gebouw daar waren ooit met een vooruitziende blik de gangen en deuren
minstens drie meter hoog en breed gemaakt, opdat de steeds groter wordende
computers van de toekomst er ook nog door zouden passen. Men had er met
dat vooruitzicht niet verder naast kunnen zitten... Eerst werkte ik daar
aan een COBOL compiler, en later aan een zogenaamde vierdegeneratietaal:
een hulpmiddel waarmee je vlotter dan met traditioneel programmeren een
administratieve applicatie zou kunnen ontwikkelen. Het was zonder meer een
waardevolle ervaring om dit mee te maken, maar voor mij werd het toch wel
bezwaarlijk dat het commerciële belang in die omgeving uiteindelijk altijd
doorslaggevend was: het hoefde niet te kloppen als het maar geld opleverde.
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Voor mij staat altijd het begrijpen hoe dingen in elkaar steken voorop. Ik
bleef toch teveel wiskundige en wetenschapper om op lange termijn in zo’n
commerciële omgeving te kunnen aarden.
Inmiddels waren er in Nederland wel universitaire opleidingen Informatica
van start gegaan. Echter, de universitaire informatica stond nog in de kinderschoenen, en er waren nog geen afgestudeerde informatici die daar konden
doceren. De docenten waren veelal wiskundigen of mensen met een andere
exacte achtergrond die zich dan omschoolden tot de informatica. Met de
flinke aantallen studenten waren er wel veel docenten nodig. Als gepromoveerd wiskundige met inmiddels ervaring in de informaticapraktijk was het
voor mij niet heel moeilijk om daar tussen te komen. In 1987 werd ik dan
ook aangesteld bij Informatica aan de Universiteit Utrecht. Daar waren toen
twee hoogleraren: Jan van Leeuwen en Doaitse Swierstra. In de groep van
Jan van Leeuwen werd al veel aan algoritmen gedaan, dus vanuit de wens het
aandachtsgebied te verbreden werd mij verteld dat ik van alles mocht gaan
doen binnen de informatica zolang het maar geen algoritmen was. Aanvankelijk kwam ik dan ook in de groep van Doaitse Swierstra terecht. Ik had
wel duidelijk de wens om mij zelf een onderzoeksonderwerp eigen te maken
en mij daarin te ontwikkelen. Naast programmeeronderwijs gaf ik toen ook
een vak over software engineering. Een wat formeler onderdeel daarvan ging
over algebraı̈sche specificaties: het specificeren van datatypen met stelsels
vergelijkingen. Als je daar concreet in wilt gaan rekenen, kan dat met termherschrijfsystemen. Het bleek dat dit onderwerp van termherschijfsystemen
intensief aan de Vrije Universiteit in Amsterdam beoefend werd in de groep
van Jan Willem Klop, en dat er daar ook een vak over gegeven werd. In 1989
werd het collegedictaat daarvan als boekje uitgegeven, en dat was voor mij
een mooie gelegenheid om dat boekje met een groep studenten in Utrecht
in een seminar te bestuderen. Het bleek dat aan de VU er ook regelmatig
lezingen over termherschijven waren, onder de naam TERESE: term rewriting seminar. Vanaf 1990 besloot ik die ook te gaan volgen: vanuit Utrecht
eens in de paar weken een dagdeel naar Amsterdam was prima te doen. En
geinspireerd door die bijeenkomsten, en het college termherschrijven dat ik
inmiddels in Utrecht gaf, werd dit gaandeweg mijn voornaamste onderzoeksonderwerp, met de nadruk op het bewijzen van terminatie. Het komt er op
neer dat je een paar rekenregels opschrijft, en dat je probeert te bewijzen
dat je met die regels niet oneindig lang door kunt rekenen. Als dat het geval
is weet je dat je altijd op een resultaat terecht zult komen waar geen regel
meer op van toepassing is, en kun je dat als resultaat van de berekening
zien. Het was een onderwerp waar wel al een aantal belangrijke resultaten
in behaald waren. Het kunnen laten zien dat berekeningen eindigen werd
algemeen als wenselijk gezien. Maar er waren ook nog een hoop voorbeelden
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waar de standaardtechnieken van dat moment nog niets van terecht brachten. Daarmee was dit een mooi onderwerp om mij op te storten: aan de ene
kant wiskundig heel helder vastgelegd, met een hoop open vragen, en ook een
duidelijke algoritmische kant. Ik kreeg de gelegenheid om een promovendus
op dit onderwerp aan te trekken, dat werd Maria Ferreira, en mijn inzichten
vastgelegd in artikelen vonden hun weg naar wetenschappelijke conferenties
en tijdschriften.
Een voorbeeld van een terminatie probleem is het volgende: gegeven een
rijtje symbolen bestaande uit a en b, en de enige rekenregel: het patroon aabb
mag je vervangen door bbbaaa. Dit is te presenteren als een termschrijfsysteem met als enige regel
a(a(b(b(x)))) → b(b(b(a(a(a(x)))))).
Dit blijkt inderdaad terminerend te zijn: je kunt beginnend met een eindig
rijtje a’s en b’s nooit oneindig lang deze regel toepassen. Maar het is nog
niet zo makkelijk om dat te bewijzen, probeer het maar eens. Samen met
anderen in het vakgebied heb ik gewerkt aan technieken om dit te bewijzen,
hetgeen uiteindelijk lukte. Dit probleem werd dan ook wel Zantema’s problem genoemd. Aan de ene kant is zo’n probleem een volstrekt kunstmatige
puzzel, aan de andere kant is het een heel gericht doel om technieken te ontwikkelen die zo’n kunstmatige puzzel op kunnen lossen. Als dat dan op een
gegeven moment lukt, blijken die technieken vaak ook een scala aan andere
problemen aan te kunnen. Zo kan de focus op een volstrekt kunstmatige
puzzel uiteindelijk toch een breder doel dienen.
De technologie stond ook niet stil. Binnen de wetenschappelijke wereld
werd email en internet steeds meer gebruikt, al duurde het nog wel een tijd
voordat de gewoonte werd afgeschaft om aankondigingen van afstudeervoordrachten of wat dan ook, op papier af te drukken en in postvakjes te stoppen.
Om te typesetten hadden we LaTeX. Aanvankelijk hadden we alleen nog 14
inch monitoren met 24 regels tekst, en was op papier afdrukken nog de enige
manier om te zien hoe je met LaTeX gemaakte document er uit kwam te zien.
In de jaren 90 kwamen er geavanceerdere monitoren, eerst nog in zwart-wit,
en later in kleur. Privé had ik in 1995 mijn eerste eigen PC aangeschaft, met
een 14 inch scherm, een harde schijf van 420 Mb, Windows 3.11, diskettes,
maar nog zonder geluidskaart of CD, en al helemaal geen internet. Vanaf
dat moment besteedde ik enkele jaren een substantieel deel van mijn vrije
tijd aan programmeren, en ontwierp en programmeerde ik met veel plezier
allerlei programma’s, in het bijzonder computerspelletjes: een zeer creatieve
bezigheid.
De staf bij Informatica in Utrecht werd uitgebreid tot maar liefst vier
hoogleraren, en ik kwam in de groep van de nieuw aangestelde hoogleraar
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John-Jules Meyer. Mijn onderzoek in termherschrijfsystemen verliep voorspoedig, vaak in samenwerking met buitenlandse collega’s, en ik had inmiddels een tweede promovendus: Thomas Arts. De focus van de groep van
John-Jules Meyer was echter kunstmatige intelligentie, en dan juist niet de
algoritmische kant daarvan. Hoewel ikzelf daarover inmiddels een vak machine learning gaf was dit toch niet de richting waar mijn hart naar uit ging,
terwijl duidelijk wel van mij verwacht werd mij daar meer op te richten.
Ik had in die tijd contact met Jan Friso Groote die toen op het CWI in
Amsterdam zat. Het kon geregeld worden dat ik als invulling van mijn onderzoekstaak vanaf november 1999 gedurende een jaar twee dagen per week
in zijn groep op het CWI zat, en in Utrecht mijn onderwijstaken bleef uitvoeren. In diezelfde periode werd Jan Friso Groote full time als hoogleraar
aangesteld hier in Eindhoven. Er was ruimte om in Eindhoven nieuwe mensen aan te stellen, en Jan Friso zette zich in om mij daarvoor te selecteren,
en daar ben ik hem nog steeds erkentelijk voor. Zo kon ik na afloop van
dat jaar in november 2000 in Eindhoven van start, eerst nog als universitair
docent, maar spoedig daarna als universitair hoofddocent. Samen met Jan
Friso Groote had ik toen ook al onderzoek gedaan naar technieken voor automatische verificatie, in het bijzonder het vergelijken van resolutie en BDDs
voor satisfiability, op theoretische basis. Deze onderwerpen spraken mij ook
erg aan, en lagen ten grondslag aan het nieuwe vak Automatisch Redeneren
dat ik in Eindhoven ging geven. Dat vak is altijd blijven bestaan, uiteraard
met de nodige aanpassingen in de loop der jaren, zoals het overgaan op het
Engels. Een belangrijk deel van dat vak gaat over satisfiability, en die techniek werd in de loop der jaren steeds krachtiger en breder toegepast. In 2007
ging een uitwisseling van start waarbij Herman Geuvers die hoogleraar in Nijmegen was en is, een dag per week naar Eindhoven kwam, en ik een dag per
week naar Nijmegen, als deeltijdhoogleraar. Deze uitwisseling beviel prima,
en is met de nodige verlengingen uiteindelijk 15 jaar blijven bestaan. Op
een gegeven moment ging ik het vak Automated Reasoning ook in Nijmegen
geven. Ik ben er heel blij mee dat het zowel in Eindhoven als in Nijmegen in
iets aangepaste vorm met andere docenten blijft bestaan.
Het onderzoek in termherschrijven maakte ook zijn ontwikkelingen door.
In de jaren negentig lag bij het ontwikkelen van technieken om bijvoorbeeld
terminatie te bewijzen, de nadruk puur op de theorie: je beschreef een nieuwe
techniek, gaf er enkele voorbeelden bij, en een artikel daarover kon je publiceren. Rond 2003 kwam de lat een stuk hoger te liggen: er werden tools
ontwikkeld waarmee terminatiebewijzen automatisch gegeven konden worden, en een data base aan herschrijfsystemen waar je die tools op los kon
laten. En jaarlijks was er een competitie, een wedstrijd waar gekeken werd
hoe goed die tools scoorden op de voorbeelden uit die data base. Vanaf dat
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moment kwam je met een nieuwe techniek alleen maar weg als je die in een
tool implementeerde, en dat tool daarmee goed scoorde in die competitie.
Beperkt tot de categorie van stringherschrijfsystemen heb ik hier ook aan
mee gedaan, en enkele keren gewonnen. Gedurende enkele jaren maakten die
tools voor het automatisch bewijzen van terminatie van termherschrijfsystemen enorme ontwikkelingen door. Vanaf 2008 waren die tools min of meer
uitontwikkeld, en kwamen er niet veel nieuwe technieken meer bij. De mensen
in dit vakgebied verlegden hun aandacht naar andere, vaak verwante onderwerpen. Sommigen concentreerden zich naast het bewijzen van terminatie
op het vaststellen van de bijbehorende complexiteit. Anderen breidden hun
technieken uit naar algemenere programmeertalen in plaats van alleen puur
herschrijven. Voor mijzelf kwam er onder invloed van Jan Willem Klop die
in die tijd net als ik elke dinsdag naar Nijmegen kwam, meer nadruk op infinitair herschrijven: oneindige herschrijvingen van oneindige termen. En van
daar uit keek ik naar het (ook weer automatisch) bewijzen van eigenschappen van specificaties van oneindige rijen: een speciaal geval van oneindige
termen. Over deze onderwerpen had ik elk jaar op de termherschrijfconferentie RTA een publicatie, soms alleen, en soms met een co-auteur, zoals Joerg
Endrullis van de VU. En vervolgens maakte ik allerlei uitstapjes naar andere
onderwerpen waar ook publicaties uitkwamen: over graaftransformaties samen met Barbara Koenig uit Duisburg, over een combinatorisch onderwerp
samen met Gerhard Woeginger hier bij wiskunde in Eindhoven, en over synchroniserende automaten met Henk Don in Nijmegen. En ook het onderzoek
aan oneindige rijen bleef doorgaan: over permutatietransducers en complexiteit van automatische rijen met Wieb Bosma in Nijmegen. Dat laatste werk
leverde tot mijn verrassing een best paper award op op de conferentie LATA
in 2020.
Al met al leverde dit ruim boven de 100 publicaties op, waarvan bijna 50
in wetenschappelijke tijdschriften, en meer dan 60 bijdragen aan conferenties.
Voor die conferentiebijdragen heb ik vaak zelf de presentatie op de bijbehorende conferentie gegeven: in Japan, Brazilië, Israel, Verenigde Staten en een
stuk of tien landen in Europa. In totaal heb ik vijf promovendi begeleid, die
alle vijf in precies vier jaar hun proefschrift voltooiden en daarop promoveerden. Mijn h-index groeide uit tot 27, dat betekent dat er 27 artikelen van
mijn hand zijn waar 27 of meer keer naar verwezen is. Aan de ene kant is dat
allemaal mooi, en bij carrièremogelijkheden binnen de academische wereld
wordt erg naar dat soort getalletjes gekeken. Aan de andere kant is dat niet
waar het om draait, bij mij in elk geval niet. Mijn drijfveren zitten veel meer
in twee sleutelwoorden: creativiteit en verwondering.
Creativiteit is de drang om zelf dingen te willen bedenken en maken. Die
drang heb ik zelf overduidelijk in mijn genen meegekregen, en op vrijwel elk
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gebied heb ik die neiging om zelf dingen te willen bedenken en maken, wat
natuurlijk nog niet betekent dat daar ook op elk gebied talent voor is. Het
was voor mij een zegen om in mijn werk in onderzoek en onderwijs al die jaren
volop de gelegenheid voor creativiteit te krijgen. Maar ook buiten mijn werk
is het voor mij een belangrijke drijfveer. Ik noemde al de computerspelletjes
die ik had gemaakt, maar ook aan het ontwerpen en bouwen van fysieke
dingen heb ik altijd veel plezier beleefd, waarvan ik er nu een paar wil laten
zien. Ten eerste mijn fietskar, waar ik nog steeds wekelijks boodschappen
mee haal, en die ik meer dan 40 jaar geleden heb gemaakt.

Bijna alle onderdelen zijn in die jaren wel weer eens vervangen. En ten
tweede mijn catamaran: twee demontabele mini-kano’s waarop je met een of
twee personen je redelijk efficiënt op eigen kracht met peddels over het water
kunt verplaatsen, en die gedemonteerd prima achter de fiets op getoonde
fietskar vervoerd kan worden.

Een andere richting waarin ik mijn creativiteit uitleef is muziek. Jaren
ben ik organist in de kerk geweest, en heb ik een cantorij geleid, en daarvoor
zelf ook veel muziek geschreven. Muziek moet je horen, en daarom gaan we
nu een ballade over de informaticus horen. Hiervan heb ik zelf ruim 30 jaar
geleden de driestemmige muziek geschreven. Zelf ben ik minder van de tekst,
die is dan ook geschreven door iemand anders: Ronald van Loon, een student
uit het zanggroepje dat we destijds in Utrecht bij Informatica hadden.
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Terug naar de informatica. In mijn onderzoek kon ik altijd een hoop creativiteit kwijt: het bedenken van nieuwe technieken en het uitprogrammeren
daarvan, en het op het spoor komen van nieuwe stellingen en het vinden van
bewijzen. Ook het opzetten van een stuk onderwijs is een creatief proces: wat
wil je vertellen en wat niet, hoe bouw je het verhaal op en geef je bepaalde
argumenten, welke verbanden zijn er en kun je laten zien. Mijn vak Automated Reasoning heeft het twintig jaar volgehouden, maar daarnaast gaf ik veel
andere vakken. Ik gedijde altijd het best als er steeds nieuwe elementen en
onderwerpen in mijn onderwijs terecht kwamen, en zo mijn kennis en overzicht van de informatica kon verbreden. Heel vaak heb ik meegemaakt dat ik
een tentamen gaf waar ik zelf een half jaar eerder nog geen voldoende voor
had kunnen halen, en dat ervaar ik als een groot goed. In het bijzonder wil
ik noemen mijn bijdrage aan het onderwijs in algoritmen en complexiteit in
Nijmegen. Ik noemde al eerder mijn affiniteit met algoritmiek. Echter, zowel
in Utrecht als in Eindhoven waren er andere groepen die daar gespecialiseerd
in waren en het onderwijs daarin verzorgden. In Nijmegen was dat niet het
geval, terwijl ook daar algoritmen en complexiteit een essentieel onderdeel
van het bachelor onderwijs vormen. Toen de docent die daar die vakken gaf
door omstandigheden niet meer beschikbaar was, heb ik aangeboden daar
een rol in te spelen, ook al stond het buiten het onderwerp waarvoor ik in
Nijmegen was aangesteld. Maar het was iets wat ik heel graag wilde doen,
en waarmee ik de opleiding in Nijmegen ook een dienst kon bewijzen. Ik
heb dat een jaar of tien met veel plezier gedaan, eerst het vak Analyse van
Algoritmen, en later het vak Complexiteit, waarin ik zelf van die onderwerpen
ook veel heb geleerd.
Het andere sleutelwoord dat ik noemde was verwondering. Als je door
de natuur loopt, gewoon in Nederland, zie je soms de prachtigste planten en
dieren waarover je je kunt verwonderen als je daar voor openstaat. Klein
hoefblad en bosanemonen in het voorjaar, klokjesgentiaan en een atalanta in
de zomer, bloemen die je zelf mag plukken in de pluktuin in Mierlo.

Paddestoelen in de herfst, een tureluur, een oeverzwaluw of een waterhoen
9

met jong. Als je geluk hebt een ijsvogel, die al weer weg was gevlogen voordat
ik goed had kunnen scherpstellen. Dichter bij huis in onze eigen tuin een
eekhoorn of een roodborstje. Allemaal verwondering. En deze verwondering
over alles wat groeit en bloeit heeft ook meegebracht dat mijn werkkamer
altijd vol met planten stond.
Ook kunst en muziek zit vol met verwondering. Een gevoel dat je moeilijk
onder woorden kunt brengen, de kreet wauw komt misschien nog het dichtst
in de buurt. Eenzelfde verwondering kun je in wetenschappelijk onderzoek
ervaren, zowel in je eigen werk als dat van anderen, waarbij je onder de
indruk raakt van hoe de zaken die je onderzoekt uiteindelijk in elkaar steken,
of van de elegantie van een bepaalde redenering. Zelf heb ik dat volop mogen
ervaren. Wat je daar precies ervaart is vaak moeilijk te delen met mensen
die niet in het vakgebied zitten, en kan ook heel erg per persoon verschillen.
Maar soms komen er ineens plaatjes uit die een gevoel van verwondering
kunnen oproepen, en daar wil ik nu een voorbeeld van geven. Stel je een
robot voor die zich beweegt in het platte vlak door stappen vooruit te doen
en te draaien. Deze robot herhaalt nu voor i = 1, 2, 3, 4, . . . de volgende actie:
De robot doet een stap vooruit van een vaste lengte. Als de binaire notatie
van het getal i een even aantal enen heeft, dan draait de robot zijn richting
een hoek π/8 naar rechts, dat is 22 21 graad, een klein beetje naar rechts dus.
En als het aantal enen oneven is, dan draait de robot zijn richting 63π/64
naar rechts, dat is net iets minder dan π = 180 graden, dus dat is bijna terug,
met een heel scherpe hoek.
Als de robot dit gedaan heeft voor i = 1, 2, 3, 4, . . . , 1024, dan heeft hij
het volgende pad afgelegd:

En als je de hoek π/8 vervangt door 7π/16 en verder precies hetzelfde
doet, levert dat na 1024 stappen het volgende pad:
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En als de robot na 1024 stappen gewoon doorgaat, dan komt er in beide
gevallen niets nieuws bij, dan worden alleen de 1024 stappen die al gezet
zijn, op exact dezelfde posities herhaald. Zoiets roept bij mij een gevoel
van verwondering op: hoe kan dit, en waarom is dit zo? In een van mijn
artikelen wordt dit helemaal uitgelegd, en ook in een boek dat ik momenteel
aan het schrijven ben, voor een breder publiek dan dat artikel. Daarin zijn
deze plaatjes slechts enkele voorbeelden, er komen nog veel meer prachtige
symmetrieën en fractale patronen in naar voren.
Dit onderwerp heeft een aantal aspecten die ik in onderzoek altijd aantrekkelijk vind:
• Een verrassende observatie.
• Een scherpe theoretische vraagstelling waarvoor je de bijbehorende theorie kunt ontwikkelen.
• Om de observaties te onderzoeken speelt de inzet van de computer een
belangrijke rol.
Is dit vrijblijvend gepuzzel of is dit echt onderzoek? Het is mijn overtuiging dat je daar geen grens tussen kunt trekken. De essentie van wetenschap
is dat je wilt snappen hoe dingen in elkaar zitten, en daar kom je alleen maar
verder mee als je je niet bij elke deelvraag bekommert om zaken als praktisch
nut.
Ik heb een keer een student begeleid bij zijn afstudeerproject bij een bedrijf dat posters afdrukt. Het is onvermijdelijk dat de af te drukken posters
niet precies op de rol met materiaal passen, en er snijafval ontstaat. Maar
dat wil je wel minimaliseren, en met technieken die deze student in mijn vak
Automated Reasoning had geleerd kon hij de te printen posters op het materiaal efficiënter indelen, waarmee enkele procenten minder afval ontstond.
Maar op een miljoen vierkante meter per jaar is enkele procenten heel wat
en het bedrijf bespaarde daarmee naar eigen zeggen tienduizenden euro’s
per jaar aan materiaalkosten. Een vervolgproject waar het bedrijf zelf mee
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kwam was hoe je die posters dan zo efficient mogelijk kunt snijden: met zo
weinig mogelijk bewegingen van de snijmessen. Een interessant probleem,
maar toen zich hiervoor een student aandiende bleek het bedrijf totaal niet
meer geı̈nteresseerd, want ze hadden in de tussentijd software aangeschaft
die dit voor hun deed. Dit was een denkwereld die mijlenver van mij afstaat:
ik wil dan nog steeds snappen hoe zo’n snijproces in zijn werk gaat, en ook
met software heeft het zin uit te zoeken hoe ver die software van het best
haalbare af zit. Hiermee werd weer eens bevestigd dat het een goede keuze
van mij was geweest om het bedrijfsleven te verlaten.
Informatica door de jaren heen: wat is er bij informatica aan de universiteit door de jaren heen veranderd, of juist gelijk gebleven? Wat gelijk
gebleven is dat de staf ruwweg de helft van de tijd werkzaam is in onderzoek, en de andere helft in onderwijs. Hierbij is het daadwerkelijk voor een
collegezaal staan maar een klein deel van het hele pakket aan onderwijs, het
omvat ook het opzetten en voorbereiden daarvan, en zaken als nakijken van
tentamens, en het begeleiden van individuele projecten.
Wat onderzoek betreft is de nadruk wel veel meer komen te liggen op het
binnenhalen van financiering voor projecten. Een zorgelijke ontwikkeling:
de handigheid om dergelijke financiering binnen te halen heeft vaak weinig
met onderzoek zelf te maken, en als het geld eenmaal binnen is en iemand
is aangesteld is het heel gebruikelijk het gehonoreerde voorstel compleet te
negeren.
Wat onderwijs betreft waren er door de jaren heen veel schommelingen in
de studentenaantallen, momenteel zijn die behoorlijk hoog. De omvang van
de staf is dan ook flink gegroeid.
Toen ik in Utrecht begon in 1987 bestond de opleiding informatica nog
maar kort: die was in 1983 van start gegaan, en in 1987 waren de eerste
afstudeervoordrachten, waarbij dan ook de voltallige wetenschappelijke staf
van 10 personen aanwezig was. Overal in Nederland waren de opleidingen
Nederlandstalig, en daarmee puur gericht op Nederlandse studenten. Ook
promovendi kwamen uit Nederland, in Eindhoven was pas rond 1990 de eerste promotie van iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit. In mijn
eerste jaren in Eindhoven, vanaf 2000, was alles nog Nederlandstalig. Van de
enkele buitenlandse docent werd expliciet verwacht dat met hoge prioriteit
Nederlands geleerd werd. Daarna ging de internationalisering snel, en nu
zijn alle universitaire informatica opleidingen in Nederland Engelstalig. In
Eindhoven komt inmiddels de meerderheid van de studenten uit het buitenland, veel uit Azië en Oost-Europa. Als ik in het begin van mijn carrière bij
het nakijken van een stapel tentamens meerdere keren dezelfde achternaam
tegenkwam was dat vaak Jansen of De Vries, maar tegenwoordig is dat dan
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meestal Zhang of Li.
Een andere duidelijke verandering in de opleiding is de opsplitsing in
bachelor en master. In het begin van mijn carrière had je een vijfjarige
opleiding en kon je daarin bij de hogerejaarsvakken de lagerejaarsvakken
zonder meer als voorkennis veronderstellen. Nu heeft een groot deel van het
publiek bij een master vak zijn of haar bachelor opleiding elders gedaan, en
is de voorkennis veel diverser: een uitdaging voor de docent.
Naast genoemde onderwijs- en onderzoekstaken hebben wetenschappelijke functies aan de universiteit nog een derde component: bestuur en beheer. Mede door mijn positie waarin ik in Eindhoven geen hoogleraar was,
en in Nijmegen slechts een dag per week, heb ik nooit ’zware’ bestuurlijke
functies gehad als groepsleider, decaan, of opleidingsdirecteur. Met alle vergadercultuur eromheen heb ik dat ook nooit echt geambieerd. Wel heb ik
diverse ondersteunende en adviserende taken gehad: in Utrecht was ik onder meer vicevoorzitter van de examencommissie, en in Eindhoven was ik
hoofd werkverdeling, minorcoordinator, en de laatste jaren voorzitter van de
opleidingscommissie voor de master CSE. En het organiseren van een internationale conferentie, workshop en summer school heb ik ook allemaal wel
gedaan. Dat waren taken die ik met plezier heb gedaan. Maar als het erop
aankwam ging mijn hart toch altijd meer uit naar het zelf geven van onderwijs, in combinatie met het doen van onderzoek. Ik heb dan ook bewust en
met plezier vaak meer onderwijs gegeven dan wat van mij werd verwacht.
Een enkele keer was het wel hinderlijk om overgeleverd te zijn aan de grillen
van hen die wel aan de knoppen zaten: een opleidingsdirecteur die een verplicht vak plotseling ging opheffen zonder enig overleg met de docent zorgde
er voor dat ik enige tijd fysiek onpasselijk werd als ik de plaatsnaam Lierop
op een wegwijzer zag staan. Maar dat was een uitzondering, over het algemeen verliep de uitvoering en afstemming van het onderwijs al die jaren naar
volle tevredenheid.
Mensen vragen mij vaak wanneer ik nu precies stop. Om te voorkomen
dat ik daar straks bij de receptie elke keer weer antwoord op moet geven, kan
ik dat beter nu doen. In juni ben ik 66 geworden, ouder dan bijna iedereen
die ik ken die met pensioen ging. Al enkele jaren is mijn dienstverband
teruggebracht tot vier dagen per week. Mijn AOW gerechtigde leeftijd bereik
ik over ruim een half jaar: in april, ik stop dus iets eerder. De vakken die
ik de laatste jaren gaf werden door de studenten erg gewaardeerd en trekken
dan ook veel studenten. Om een indruk te geven: het bachelor keuzevak
Applied Logic trekt elk jaar zo’n 200 studenten, en het master vak Automated
Reasoning in Eindhoven jaarlijks zo’n 100 en in Nijmegen ruim 30. Dat geeft
veel voldoening, maar brengt ook een hoop organisatie en geregel met zich
mee. Dat gaat mij allemaal nog wel goed af, maar in de situatie waarin er
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zowel in Eindhoven als in Nijmegen zeer capabele jongere collega’s klaar staan
om deze taken over te nemen, dacht ik op een gegeven moment: het is mooi
geweest. Ook alle gedoe rond Corona met steeds plotseling veranderende
onderwijsvormen heeft een extra duwtje gegeven. Mijn hoogleraarschap in
Nijmegen is een aantal keren verlengd, maar is nu officieel op mijn verzoek
op 1 september na precies 15 jaar beëindigd. In Eindhoven stop ik officieel
per 1 oktober, maar feitelijk nu, omdat de rest van de maand niet geheel
toevallig precies overeenkomt met het aantal resterende vakantiedagen.
Wat ik aan het begin van dit verhaal al zei: de verplichtingen laat ik
nu achter mij, maar met de leuke dingen kan ik gewoon doorgaan. Het
puzzelen aan allerlei inhoudelijke vragen zal ongetwijfeld doorgaan. Of dat
nog publicaties gaat opleveren zal de tijd leren. Wel houd ik hier in Eindhoven
nog een gaststatus en verwacht ik af en toe nog wel op het instituut te
verschijnen.
In ieder geval kijk ik met voldoening terug op mijn carrière waarin ik
volop de ruimte kreeg mijn creativiteit te ontplooien, en verwondering te
ervaren en met collega’s en studenten te delen.
Ik heb gezegd.
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