
Beste Familie, Dames en Heren,

Joop was een creatieve wetenschapper!

Joop Sparenberg is in 1961 aan onze universiteit benoemd als hoogleraar Technische Me-
chanica; de leerstoel die ik nu bekleed als zijn opvolger. Samen met Adri van de Vooren,
die 3 jaar eerder hier benoemd werd, heeft hij de opleiding Technische Mechanica vorm
gegeven. Ze hebben ‘bevochten’ dat deze opleiding in 1971 de officiële ingenieurstitel kreeg.
Daar is het instituut hen zeer dankbaar voor. Beiden hadden heel verschillende persoon-
lijkheden: Adri werkend vanuit de details met nauwgezet cijferwerk; Joop meer denkend
in de grote lijnen die ook zijn promotor Reinier Timman kenmerkten.

Joop’s proefschrift ging over Wiener-Hopf technieken, met o.a. een hoofdstuk over het
wapperen van een vlag. Dit zette zich voort in het speelse onderzoek dat hij met zijn pro-
movendi uitvoerde. Er werd gewerkt aan aansprekende onderwerpen, zoals het besturen
van een schip onder het motto ‘driemaal is scheepsrecht’. Daarnaast ook het gooien met
boemerangs, het schieten met pijl en boog, en het varen met zeilboten.

Deze speelsheid uitte zich ook in zijn hobbies: schaatsen en kanoën, maar ook muziek en
kunst. Ik heb van zijn promovendi gehoord dat deze speelsheid een sterke aantrekkings-
kracht op hen had.

Zijn hoofdthema was echter hydrodynamische voortstuwing van schepen. Hij schreef er
twee boeken over, en werkte nauw samen met het MARIN in Wageningen. Dit thema
alleen al leverde een half dozijn proefschriften op naar alternatieve vormen van schroeven
en anderssoortige voortstuwing (bijvoorbeeld via wrikbewegingen). In totaal heeft Joop
12 promovendi gehad. Bij sommigen heeft ook collega Erik Thomas vanuit de functionaal-
analyse een bijdrage geleverd. Het doet mij genoegen zovelen van hen hier aanwezig te zien.

Joop had ook contact met de graficus M.C. Escher. Er is een schets van hem bewaard
gebleven die hij voor Escher maakte (in 1963) om Riemannse oppervlakken uit te leggen.
Deze schets was bedoeld voor een gravure met de werktitel “De Toverpoort”; wie vertrouwd
is met dit type oppervlakken kan zich bij deze titel wat voorstellen. Helaas is deze gravure
nooit afgemaakt.

Voor zijn originele onderzoek heeft Joop in 1983 de Speurwerkprijs van het KIVI gekregen,
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, ook al mocht hij zelf de ingenieurstitel niet voeren.

Als student heb ik colleges bij hem gevolgd, zoals Elasticiteitstheorie en Tensorrekening.
Dat vond ik lastige vakken en ik heb er nooit tentamen in gedaan. Alleen zijn vak Partiele
Differentiaalvergelijkingen heb ik afgemaakt. Je deed mondeling tentamen op zijn kamer
aan de Reitdiepskade. Joop zat dan in een makkelijke stoel zijn pijp te roken, en liet jou op
het bord zijn vragen beantwoorden. Dat was nog in de tijd dat je in net kostuum tentamen
deed.



Na zijn pensionering, eind 1989, is hij met zijn onderzoek doorgegaan. Hij schreef nog
artikelen, o.a. een lang overzichtsverhaal over de voortbeweging van vissen. Dit is in 2002
verschenen, als James Lighthill Memorial Paper, in het Journal of Engineering Mathema-
tics, waarvan hij in 1967 een van de oprichters was. Hij kwam met enige regelmaat op het
instituut, en af en toe kwam hij dan bij mij langs of ik een, met potlood, handgeschre-
ven verhaaltje wilde doorlezen of iets voor hem opzoeken op internet; Joop deed niet aan
tekstverwerkers en computers! Maar hij boetseerde wel uilen; met veel perfectionisme en
met levende uilen als voorbeeld.

Zijn laatste onderzoek, dit voorjaar, betrof het landen van vogels. Hij had bij zijn huis
gezien hoe reigers de uiteinden van hun vleugels naar beneden buigen om de landing soepel
te laten verlopen. Hij wou de fysica hierachter begrijpen. Samen met Willem Potze heeft
hij dit onderzoek nog kunnen afronden. Ik ben blij net gehoord te hebben dat de envelop
met het manuscript onlangs verstuurd is.

Problemen uit de alledaagse wereld om ons heen inspireerden zijn onderzoek. Met zijn
grote wiskundige vaardigheden kon hij hierover veel uitspraken doen.

Ik heb de laatste dagen veel gepraat met zijn promovendi, en aan aantal van hun opmer-
kingen opgenomen in mijn tekst. Velen repten over de warme band met hem, die ze na
hun promotie hebben vastgehouden.

Met Joop is een creatief wetenschapper en een inspirerend leermeester heengegaan.

Arthur Veldman, 10 september 2010


