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Samenvatting

Aan het eind van de negentiende eeuw was er in Nederland sprake van een
(tweede) gouden eeuw in de exacte wetenschappen, die in de natuur- en schei-
kunde tot vele Nobelprijzen zou leiden. De gelijktijdige opleving van de Ne-
derlandse wiskunde, die bij latere generaties voor een grote bloei zou zorgen,
was te danken aan D.J. Korteweg, J.C. Kluyver en P.H. Schoute. Deze ople-
ving ging nog wel via de in de negentiende eeuw gebaande paden. De tweede
wereldoorlog zorgde uiteindelijk voor vele veranderingen. De groei van de
studentenaantallen zette grootschalig door en er vond een heroriëntatie op de
toegepaste wiskunde plaats. Dit artikel behandelt de ontwikkeling van de Gro-
ningse wiskunde gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, als vervolg
op [15].

De (eerste) gouden eeuw van de natuurwetenschappen in Nederland, voornamelijk
op wiskundegebied, lag in de 17e eeuw met hoogtepunten als Christiaan Huygens,
Frans van Schooten en Johann Bernoulli. De periode in Nederland rond de over-
gang van de negentiende naar de twintigste eeuw wordt wel de tweede gouden eeuw
der natuurwetenschappen genoemd. In de natuur- en scheikunde worden dan veel
Nobelprijzen aan Nederlanders toegekend [62]. Deze bloei kan in hoge mate terug-
gevoerd worden op Thorbecke’s wet op het middelbaar onderwijs van 1863, waarbij
de Hoogere Burgerschool (hbs) werd ingericht. Dit begin valt samen met de alge-
hele opleving van het geestelijk leven in Nederland, dat de intrede van de industriële
revolutie begeleidde. De natuurwetenschappen hadden een groot gedeelte van de
negentiende eeuw tot de eeuwwisseling nog één geheel gevormd. Gaandeweg gin-
gen de verschillende richtingen uiteen, kregen hun eigen identiteit en vestigden zich
in eigen laboratoria.

Rond de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw is de wiskunde in Ne-
derland op een internationaal peil gebracht dankzij de inspanningen van met name
J.C. Kluyver (1860-1932) uit Leiden, D.J. Korteweg (1848-1941) uit Amsterdam
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en P.H. Schoute (1846-1913) uit Groningen1; zie [15]. De ontwikkelingen die met
hen begonnen zijn, werden voortgezet door latere generaties die de Nederlandse
wiskunde een grote bekendheid hebben gegeven. Zo werd aan het eind van de be-
sproken periode het International Congress of Mathematicians aan Nederland toe-
gewezen; dat werd in 1954 in Amsterdam gehouden.2 De Nederlandse wiskunde uit
het hier besproken tijdvak 1900-1950 kent verschillende beschrijvingen; zie onder
meer [2, 11, 20, 22, 25, 27, 39, 46], en het onontbeerlijke [28]. In eerste instantie
bleef in deze periode veel bij het oude, op wat groei na, dank zij stijgende studenten-
aantallen. De beoefening van de wiskunde betrof bij uitstek de zuivere wiskunde,
zonder veel oog voor de toepassingen, hoewel Korteweg zich ook liet leiden door
mathematisch fysische toepassingen. Door de bovengeschetste organisatorische en
vaak ook geografische splitsing van wis- en natuurkunde voltrokken een aantal ont-
wikkelingen, bijvoorbeeld van de quantummechanica, zich veelal buiten het zicht
van de wiskundigen. Datzelfde gold ook voor de verzekeringswiskunde ondanks dat
er zeker emplooi voor was.3 Pas na de tweede wereldoorlog kwamen fundamentele
veranderingen tot stand met leerstoelen voor toegepaste wiskunde en studierich-
tingen als wiskundig ingenieur [2, 5]. Politieke ontwikkelingen en de invloed van
onderzoeksinstituten buiten de universiteiten4 zijn hieraan zeker debet geweest.

In dit artikel wordt de weg gevolgd die de Groningse wiskunde doorliep in de eer-
ste helft van de twintigste eeuw; zie ook [14, 15]. In de negentiende eeuw had de
universiteit van Groningen te maken gehad met chronisch lage studentenaantallen.
Bij het aanbreken van de twintigste eeuw waren er hooguit 400 studenten, waarvan
zo’n 60 studenten bij de faculteit Wis- en Natuurkunde.5 Deze getallen waren laag
in vergelijking met de andere Nederlandse universiteiten. De Groningse Universiteit
in deze periode wordt onder meer besproken in [6, 10, 33, 59]. De locale wiskunde
was hier als elders gebaseerd op leerstoelen in de meetkunde en de analyse. Het
onderwijs in de statistiek en de kansrekening behoorde als vanouds bij de hoogle-
raar sterrenkunde. De Groningse wiskunde in deze periode, die hier besproken zal
worden, vond langs de vanouds gevestigde structuren plaats.

De genoemde splitsing van de faculteit had ook betrekking op het vak mathemati-
sche fysica. De eerste mathematisch fysicus in Groningen was R.A. Mees (1844-
1886), dit van 1868 tot 1886 hoogleraar is geweest. Mees werd opgevolgd door
H. Haga (1852-1936), hoogleraar natuurkunde en meteorologie. De lijn in de ma-
thematische fysica werd pas voortgezet met de komst van Haga’s promovendus
C.H. Wind (1867-1911), die tussen 1895 en 1902 lector mathematische fysica en
fysische chemie was; voor details zie [16]. Zo begon een lijn mathematisch fy-
sici die, na het uiteenvallen van de faculteit, niet langer bij de discipline wiskunde
behoorden maar bij natuurkunde. Deze lijn zou tot na de tweede wereldoorlog aan-
houden, met als belangrijkste vertegenwoordiger F. Zernike (1888-1966) die tussen
1915 en 1958 lector respectievelijk professor is geweest in de theoretische mecha-
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nica en mathematische fysica. De Groningse mathematische fysica in de eerste helft
van de twintigste eeuw wordt besproken in [17].

Van 1900 naar 1922
Aan het begin van de nieuwe eeuw waren F. de Boer (1846-1908) en P.H. Schoute
(1846-1913) de zittende hoogleraren wiskunde te Groningen. De Boer doceerde van
1884 tot 1908 algebra en analyse en Schoute van 1881 tot 1913 meetkunde. In 1905
werd Fred. Schuh (1875-1966) in Groningen toegelaten als privaatdocent6 in de wis-
kunde, maar na een jaar volgde zijn aanstelling tot hoogleraar aan de nieuwe Tech-
nische Hogeschool te Delft (als opvolger van de Polytechnische School). Toen De
Boer in 1908 onverwacht overleed kwam Schuh terug als diens opvolger. In 1916
ging hij wederom naar Delft en maakte hij plaats voor de meetkundige en analyti-
cus J. Wolff (1882-1945). Schoute overleed in 1913 en de meetkundige J.A. Barrau
(1873-1953), die in Delft hoogleraar was, werd zijn opvolger. Waren Schoute en
de Boer beiden leerlingen van D. Bierens de Haan (1822-1895) uit Leiden geweest,
hun opvolgers Schuh, Wolff en Barrau waren alle drie in Amsterdam gepromoveerd
bij Korteweg.

Hieronder worden de hoofdrolspelers uit die tijd besproken: Schoute, De Boer,
Schuh, Barrau en Wolff. Voor Schoute en De Boer, zie ook [15].

Pieter Hendrik Schoute (Wormerveer 21 January 1846 - Groningen 18 April
1913) [15, 27, 31, 42, 53]. Schoute was in het begin van de negentiger jaren
geı̈nteresserd geraakt in de hoger-dimensionale meetkunde. Rond 1900 kreeg hij
het verzoek van de Hamburgse meetkundige H.C.H. Schubert (1848-1911) om een
bijdrage over meetkunde te schrijven in de serie die bekend stond als de Schubert
Sammlung. Dit resulteerde in de delen Mehrdimensionale Geometrie (Göschen
1902, 1905). In 1912 was Schoute een van de vice-presidents van het International
Congress of Mathematicians in Cambridge (21-28 Augustus 1912) met 670 deelne-
mers; daar hield hij tevens een voordracht.7 Hoewel hij al enige tijd ziek was, kwam
zijn dood in 1913 toch nog onverwacht. In de jaren dertig werd het soort meetkunde
waarmee Schoute (ook in samenwerking met Alicia Boole Stott (1860-1940) en zijn
leerling E.L. Elte (1881-1943)) zich had beziggehouden weer opgepakt door de be-
kende Engels-Canadese meetkundige H.S.M. Coxeter (1907-2003). In zijn boek
Regular Polytopes (Dover 1974) zei Coxeter nog over Schoute’s boeken: ”they are
still ”classics”, though by no means easy to read”. De door Schoute opgebouwde
collectie meetkundige modellen, die in het oude Academiegebouw bewaard werd,
ging met de brand in 1906 verloren, maar werd later weer aangevuld; zie [48].
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Floris de Boer (Assendelft 3 March 1846 - Groningen 21 December 1908) [52].
In zijn inaugurale rede De wiskunde der Indiërs uit 1884 en zijn rectorale rede
De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde uit 1896 koos de Boer voor
geschiedkundige onderwerpen. Verder heeft De Boer zich in zijn geschriften be-
ziggehouden met analyse. Een behandeling over de ligging van de nulpunten van
een polynoom in het complexe vlak heeft zijn weg naar de literatuur gevonden.
Datzelfde was het geval met zijn methode voor het oplossen van partiële differen-
tiaalvergelijkingen van de Franse wiskundige Gaston Darboux (1842-1917). Met
Beknopte elementaire theorie der elliptische functiën (Wolters, 1899) zorgde hij
voor een tekstboek over elliptische functies dat ook toegankelijk was voor natuur-
kundigen en waarin aandacht werd besteed aan numerieke benaderingen. Door een
hartkwaal kon De Boer in het voorjaar van 1908 geen college meer geven. De pri-
vaatdocent W. de Sitter (1872-1934), wiskundig astronoom, nam toen zijn colleges
waar; zie [17]. De Boer nam ontslag in de zomer en overleed in het najaar van 1908.

Frederik (Fred.) Schuh Jr. (Amsterdam 7 Februari 1875 - Den Haag 6 Januari
1966) [58, 60]. Schuh bezocht de hbs met 5-jarige cursus in Amsterdam en ging in
1892 studeren aan de universiteit van Amsterdam (en deed ondertussen eindexamen
gymnasium in 1894), waar hij in 1900 cum laude afstudeerde. In 1901 studeerde
hij aan de universiteit van Göttingen. Bij terugkeer werd hij van begin 1902 tot
1907 leraar, het laatst aan de hbs in Sneek. Tijdens zijn leraarschap promoveerde
Schuh op 17 Mei 1905 bij Korteweg op het proefschrift Vergelijkend overzicht der
methoden ter bepaling van aantallen vlakke krommen. In Groningen werd hij toe-
gelaten als privaatdocent; hij hield een openbare les op 24 Januari 1906 met als titel
De waarschijnlijkheidsrekening en het theorema van Bernoulli.8 In 1907 vertrok
hij naar Delft om hoogleraar wiskunde en mechanica te worden. De waarde van
het voorstellingsvermogen was de titel van zijn inaugurale rede op 25 September
1907. Na het overlijden van De Boer kwam hij in 1909 terug als diens opvolger
in ”de hoogere stelkunde, de differentiaal- en integraalrekening en de theorie der
functiën”. Hij aanvaardde op 29 September 1909 zijn ambt met de rede De formele
ontwikkeling van het getalbegrip. Tot veler verrassing vertrok hij in 1916 opnieuw
naar Delft. Zowel in Groningen als in Delft stond hij bekend om zijn glasheldere
colleges. Reeds voor zijn promotie in 1905 had Schuh een aantal publicaties het
licht doen zien en daarmee ging hij door tot op zeer hoge leeftijd.9 Hij verkreeg
grote bekendheid vanwege zijn populair-wetenschappelijke werken. Hierdoor werd
hij na zijn overlijden, met veel sympathie, herdacht in het Parool (10 Januari 1966)
door G.W. Veltkamp uit Eindhoven.

Johan Antony Barrau (Oisterwijk 3 April 1873 - Utrecht 8 Januari 1953) [18,
49]. Barrau genoot zijn opleiding tussen 1887 en 1891 op het Koninklijk Insti-
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tuut voor de Marine te Willemsoord (Den Helder). Hij verliet de actieve dienst in
1898 en werd, in het bezit zijnde van de acte K110 in 1899 aangesteld als leraar opnieuw

geredi-
geerd

in Dordrecht en daarna tot 1909 in Amsterdam. Ondertussen studeerde Barrau aan
de universiteit van Amsterdam, waar hij in 1905 het doctoraal examen behaalde.
Hij promoveerde op 9 October 1907 cum laude bij Korteweg op de dissertatie Bij-
dragen tot de theorie der configuraties. Op 1 Mei 1909 werd Barrau benoemd tot
hoogleraar in Delft, als opvolger van de naaar Groningen vertrokken Schuh, en op 5
Mei hield hij zijn inaugurele rede Over de ontwikkelingswijze der wiskunde. Na het
overlijden van Schoute werd hij op 29 Augustus 1913 benoemd in Groningen, met
leeropdracht ”Analytische-, beschrijvende- en hogere meetkunde”.11 Zijn inaugu-
rele rede Ruimtezin en ruimteleer vond plaats op 1 November 1913. Nadat Schuh
in 1916 naar Delft was vertrokken kon Barrau als diens opvolger Wolff begroeten,
die hij vanuit Amsterdam goed kende. In het studiejaar 1925-1926 was hij rector en
de titel van zijn rectorale rede luidde De onbemindheid der wiskunde, waarin hij de
perceptie van de wiskunde bij het grote publiek wilde rechtzetten. In 1928 vertrok
Barrau naar Utrecht als opvolger van de meetkundige Jan de Vries12 (1858-1940),
waar hij wederom collega van Wolff zou worden. Barrau hield zijn inaugurele rede
op 24 September 1928 met als titel Figuren en hare coördinaten. Barrau had poli-
tieke opvattingen waarmee hij ook naar het grote publiek trad [18]. Vanaf het begin
heeft de belangstelling van Barrau zich gericht op combinatorische en meetkundige
problemen, en dat zou zijn lange werkzame leven zo blijven. Zijn combinatorisch
werk wordt nog steeds regelmatig geciteerd. Daarnaast is hij bekend geworden door
zijn twee delen Analytische Meetkunde (Noordhoff 1918, 1927). In de oorlog was
Barrau nog formeel promotor van twee leerlingen van Wolff. Hij bereikte in 1943
de pensioengerechtigde leeftijd, maar bleef zich in deze moeilijke tijden nog lang
inzetten voor de Utrechtse wiskunde.

Julius Wolff (Nijmegen 12 April 1882 - Bergen-Belsen 8 Februari 1945) [7, 25,
43]. Wolff bezocht van 1895 tot 1900 de hbs te Arnhem en werd in 1901, na het
afleggen van het staatsexamen, student in de wis- en natuurkunde in Amsterdam,
waar hij op 15 Januari 1908 promoveerde bij Korteweg op het proefschrift Dynamen
beschouwd als duale vectoren. Vanaf 1906 was hij als leraar verbonden aan middel-
bare scholen in Meppel, Middelburg en Amsterdam. In 1916 werd hij toegelaten als
privaatdocent in Amsterdam, welk ambt hij op 2 Februari van dat jaar aanvaardde
met het uitspreken van een rede, getiteld De nieuwere onderzoekingen op het gebied
der algebraı̈sche oppervlakken. Op 7 Februari 1917 werd hij benoemd tot gewoon
hoogleraar in Groningen. Dit ambt aanvaardde hij op 28 Maart 1917 met het uit-
spreken van een rede, getiteld Complexe getallenstelsels. In 1922 vertrok hij naar
Utrecht als opvolger van de Franse wiskundige Arnaud Denjoy (waarover hieronder
meer), waar hij op 16 oktober 1922 een oratie hield getiteld Over het subjectieve in
de wiskunde. Wolff heeft een groot aantal promovendi begeleid, waaronder F. de
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Kok (1907- ) en C. Visser (1910-2001). Uit zijn redes komt Wolff over als iemand de kok
aanvul-
len

met een ruime belangstelling. Begonnen in de meetkunde, heeft Wolff veel bijge-
dragen aan de complexe functietheorie, onder andere in samenwerking met Denjoy:
denk aan stellingen met namen als Schwarz-Wolff, Denjoy-Wolff en Julia-Wolff-
Carathéodory.13 Een half jaar na de Duitse inval, in November 1940, werd Wolff
ontslagen. Samen met de inmiddels naar Nederland uitgeweken Otto Blumenthal
(1876-1944) hield hij sindsdien elke week thuis een (twee-persoons) colloquium tot
eind 1942. Vanaf 1943 werd de situatie steeds slechter; uiteindelijk kwam Wolff
met vrouw en zoon om het leven in Bergen-Belsen.

Van 1922 tot 1940
In 1916 ging de Utrechtse hoogleraar wiskunde Willem Kapteyn (1849-1927), broer
van de Groningse sterrenkundige J.C. Kapteyn, met pensioen en zijn opvolging zou
voor de wiskunde in Groningen grote gevolgen hebben. Men had het oog laten val-
len op de reeds genoemde Fransman Arnaud Denjoy (1884-1974) [21, 55], die in
1917 permissie kreeg een aanstelling in Utrecht te aanvaarden: vanwege zijn slechte
gezichtsvermogen hoefde hij niet aan de eerste wereldoorlog deel te nemen. Den-
joy werd door Utrecht binnengehaald om de jongste Franse ontwikkelingen op het
gebied van de wiskunde naar Nederland te brengen [32].14 Zelfs vanuit Groningen
kwamen toehoorders voor zijn colleges. Na een uitnodiging vanuit Straatsburg te
hebben afgeslagen, verbleef hij in Utrecht van 1917 tot 1922 (het laatste jaar al
half in Parijs).15 Voor de doctoraalstudenten was, vanwege taal en diepgang, extra
hulp nodig. Denjoy’s assistent in Utrecht was eerst T.J. Boks (1893-1961) en vanaf
Augustus 1920 J.G. van der Corput (1890-1975).16 Denjoy werd in 1920 lid van
de KNAW.17 In 1922, na zijn vertrek om hoogleraar aan de Sorbonne [21, 55] te
worden, werd zijn Utrechtse positie door Wolff ingenomen. De laatste werd op zijn
beurt in Groningen opgevolgd door Van der Corput. Bovendien werd Ridder, een
van Denjoy’s promovendi, in 1931 aangesteld als lector in Groningen. Een aantal
jaren later bleek wederom een Utrechtse vacature voor een Groningse benoeming te
zorgen. In 1928 werd er bij het vertrek van de reeds vermelde meetkundige Jan de
Vries over gesproken om Van der Waerden aan te wijzen voor deze vacature. Maar
deze werd uiteindelijk te jong gevonden en zodoende vertrok Barrau, die kennelijk
wel oud genoeg was, naar Utrecht en kwam Van der Waerden naar Groningen. Van
der Waerden bleef slechts korte tijd voordat hij plaats maakte voor Schaake.

In de dertiger jaren werden de voormalige Groningse studenten O. Bottema (1901-
1992) en J. Popken (1905-1970) toegelaten als privaatdocent. Aan het eind van
de dertiger jaren werden door de universiteit leraren van hbs of Gymnasium ge-
zocht om lessen over didactiek te geven (vanaf 1939 betaalt het Rijk mee). Voor de
wiskunde betekende dit een terugkeer naar Groningen van Bottema, nu als docent
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didactiek. De dertiger jaren kenden een grote activiteit op het gebied van gasten,
lezingen, cursussen en promoties.18

Hieronder passeren Van der Corput, Van der Waerden, Schaake en Ridder, alsmede
de privaatdocenten Bottema en Popken, achtereenvolgens de revue.

Johannes Gualtherus van der Corput (Rotterdam 4 September 1890 - Amster-
dam 13 September 1975) [19, 30, 41]. Van der Corput bezocht het Erasmiaans
Gymnasium in Rotterdam. Zijn doctoraal examen in Leiden behaalde hij in Febru-
ari 1914; daarna moest hij in dienst in verband met de mobilisatie. Een leraarschap
aan de rhbs Leeuwarden (1917-19) en werk aan een dissertatie maakten verlof vóór
het einde van de mobilisatie mogelijk. Na de Leidse promotie in 1919 bij Kluyver
op het proefschrift Over roosterpunten in het platte vlak volgde een leraarschap aan
de rhbs in Utrecht (1919-1920); de zomer van 1920 werd bij de getaltheoreticus
Edmund Landau (1877-1938) in Göttingen doorgebracht. Gedurende 1920-22 was
Van der Corput te Utrecht assistent bij Denjoy, met wie hij kort samenwerkte en
lang contact hield. Er volgde een hoogleraarschap in Fribourg, maar na een jaar,
in 1923, kwam de benoeming te Groningen, waar hij tot 1945 hoogleraar gebleven
is. Op Zaterdagmiddag 17 Maart 1923 hield Van der Corput zijn inaugurele rede
Grepen uit de getallenleer, waarbij hij aan het eind Poincaré citeerde: ”le savant
n’étudie pas la nature parce que cela est utile, mais parce qu’il y prend plaisir.”19

Van der Corput trad in 1929 toe tot de K(N)AW.20 Van der Corput heeft veel tot stand
gebracht in Groningen, maar ook in Nederland als geheel. Er waren buitenlandse
gasten (ongebruikelijk in die tijd) en veel van zijn leerlingen zijn later bekende wis-
kundigen geworden.21 Aan het eind van de oorlog was Groningen te klein voor Van
der Corput geworden. In 1945 vertrok hij naar Amsterdam en was de drijvende
kracht bij de oprichting in 1946 van het Mathematisch Centrum.22 In 1952 is Van
der Corput eerst naar Stanford en later naar Berkeley gegaan. Na zijn pensionering
daar heeft hij nog in Madison, Rome en Amsterdam gewerkt. Korevaar schrijft over
Van der Corput [41]: “Elke periode in de wiskunde kent zijn reuzen, ook al lijken
de meer recente niet even groot als de oudere. In de eerste helft van deze eeuw was
Nederland zo gelukkig enige eminente wiskundigen te tellen; Van der Corput was
een van ’s werelds grote getaltheoretici. Het is een voorrecht geweest om hem te
hebben mogen kennen.”

Bartel Leendert van der Waerden (Amsterdam 2 Februari 1903 - Zürich 12 Ja-
nuari 1996) [56, 57]. Van der Waerden bezocht de 2e hbs te Amsterdam en ging in
1919 in Amsterdam studeren, met als medestudenten L.J. Smid (1901-1976), waar-
over hieronder meer, en Max Euwe (1901-1981), de bekende schaker. Met beiden
zou hij een levenslange vriendschap onderhouden. Op 8 October 1924 legde hij het
doctoraal examen cum laude af in de wis- en natuurkunde en zette hij, ondersteund
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door zijn ouders, zijn studie voort in Göttingen. Na twee semesters naar Amster-
dam teruggekeerd, promoveerde hij op 24 Maart 1926 cum laude op het proefschrift
De algebraiese grondslagen der Meetkunde van het Aantal bij Hk. de Vries (1867-
1954). Met behulp van een Rockefeller stipendium studeerde hij te Hamburg verder
en werd daar in het wintersemester 1926/27 assistent bij Wilhelm Blaschke (1885-
1962). In Maart 1927 volgde de Habilitation in Göttingen met Habilitationsschrift
getiteld Der Multiplizitätsbegriff der algebraischen Geometrie. Daar was hij tot
October 1928 assistent bij Richard Courant (1888-1972). Er volgde een uitnodi-
ging om buitengewoon hoogleraar te worden in Rostock, maar een benoeming tot
gewoon hoogleraar in Groningen had zijn voorkeur. Hij aanvaardde zijn ambt op 6
October 1928 met het uitspreken van een rede, getiteld De strijd om de abstractie.
In Groningen schreef hij beide delen van zijn Moderne Algebra (Springer 1930),
dat spoedig een klassieker zou worden. Van der Waerden bleef slechts kort: op 1
Mei 1931 liep zijn Groningse dienstverband af en hij vertrok naar Leipzig.23 Na
de oorlog keerde hij terug naar Nederland, waar hij tussen 1945 en 1947 werkzaam
was bij Shell; daarna was hij gasthoogleraar in Baltimore. Van 1948 tot 1951 was
Van der Waerden hoogleraar te Amsterdam, maar verdween daarna naar de ETH
Zürich. In 1949 werd Van der Waerden lid van de KNAW.

De enige promotie bij Van der Waerden in Groningen betrof D. van Dantzig (1900-
1959) [3, 4]. Van Dantzig behaalde na een afgebroken studie scheikunde op eigen
kracht onderwijs-aktes (KI, KV en KII) en behaalde vervolgens in 1925 na twee jaar
studie het doctoraal examen wiskunde. In de jaren daarop had hij veel contact met
zijn vriend Van der Waerden, en dat mondde uit in een promotie op Een studie over
topologische algebra vlak voor het vertrek van Van der Waerden uit Groningen.24

Gerrit Schaake (Amsterdam 8 Januari 1892 - Amsterdam 5 April 1945) [23].
Schaake bezocht de 2e hbs met driejarige cursus in Amsterdam en doorliep daarna
de vierde en vijfde klasse van de le hbs met vijfjarige cursus in dezelfde plaats. Be-
gin Augustus 1908 slaagde hij voor het hbs examen en een jaar later deed hij staats-
examen. Schaake begon zijn studie wis- en natuurkunde in 1909 aan de universiteit
van Amsterdam. Daarnaast slaagde hij in 1910 en 1911 nog voor onderwijs-aktes.
Eind 1917 behaalde hij cum laude zijn doctoraal examen wiskunde. In 1922 pro-
moveerde hij in Amsterdam cum laude bij Hk. de Vries op het proefschrift Afbeel-
dingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte. Tussen 1918 en 1926 was hij
leraar in Bussum en tussen 1926 en 1931 privaatdocent in de leer der meetkundige
verwantschappen aan de universiteit van Amsterdam. Hij opende zijn colleges met
een openbare les over Meetkundige afbeeldingen. In 1931 werd Schaake hoogle-
raar in de elementaire wiskunde en de meetkunde te Groningen als opvolger van
de op 1 Mei vertrokken Van der Waerden. Op 2 Mei 1931 aanvaardde hij dit ambt
met het uitspreken van de rede De bouw der Meetkunde, waarbij Van der Waerden
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nog aanwezig was. Schaake’s methode van de ’ontaarde projectieve transformaties’
werd door Van der Waerden uitgebreid (voor willekeurige afmetingen) en speelde
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de algebaı̈sche meetkunde door Van der
Waerden.25 In 1944, net voor de hongerwinter, ging hij naar Amsterdam, waar zijn
vader en zuster woonden, en waar hij uiteindelijk zou overlijden.26

Jacob Ridder (Harderwijk 3 Januari 1894 - 11 Augustus 1977) [61, 64]. Ridder
volgde de rhbs in Bergen op Zoom waar hij in 1911 eindexamen deed. Hij behaalde
de onderwijzersacte in 1912 en gaf les aan de mulo in Hoogeveen. Daarna deed hij
de onderwijs-akte wiskunde l.o. en diploma boekhouden. In 1915 behaalde Rid-
der het staatsexamen en ging studeren in Leiden waar hij in 1918 doctoraalexamen
deed. Hij volgde colleges bij Denjoy in Utrecht bij wie hij in 1921 promoveerde
op het proefschrift Enkele algemeene limietstellingen met toepassingen op reeele
functies. Ridder was al sinds 1920 leraar aan middelbare scholen in Gorkum, Breda
en Baarn. In 1931 volgde zijn benoeming tot lector in de propædeutische wis-
kunde in Groningen, welk ambt hij aanvaardde op 22 September van dat jaar met
een openbare les over De ontwikkeling van het integraalbegrip. In 1950 werd hij
benoemd tot buitengewoon hoogleraar en aanvaardde dit ambt op 26 Mei met een
rede over Aard en structuur der wiskunde. In 1951 werd dit omgezet in een ge-
woon hoogleraarschap. Een lidmaatschap van de KNAW volgde in 1954. Na zijn
pensioen in 1962 bleef hij zeer actief met publiceren. Zijn bijdragen betroffen de
integratie-theorie (met zowel eindig als aftelbaar additieve maten), ook in abstracte
ruimten; ook hield hij zich bezig met logica en grondslagen. In een levensbeschrij-
ving citeert de Leidse wiskundige A.C. Zaanen (1913-2003) Groningse collegas
over Ridder [64]: “De wiskunde die hij met groot enthousiasme beoefende werd
door hem onverbiddelijk gediend en naar zijn mening behoorde ieder die zich aan
de wiskunde wijdde dit ook te doen. Hij zag het als zijn taak de student tot vaardig-
heid en exactheid van denken te brengen en hem de ontwikkeling der analyse mee
te delen die van de negentiende eeuw via de brug der reële analyse voerde naar een
recente stand van zaken.”

Oene Bottema (Groningen 25 December 1901 - Delft 30 November 1992) [40,
58]. Bottema bezocht de rhbs te Groningen en studeerde daarna aan de universiteit
aldaar, waar hij in 1924 zijn doctoraalexamen deed. In 1927 promoveerde hij te
Leiden bij W. van der Woude (1876-1974) op het proefschrift De figuur van vier
kruisende rechten. Vanaf 1924 was Bottema leraar op verschillende middelbare
scholen in den lande: de gemeentelijke hbs te Hengelo en de rhbs te Groningen
(1930-33). Ook was hij directeur van de rhbs te Sappemeer en de rhbs te Deven-
ter. Bottema was privaatdocent “Capita selecta uit de meetkunde” aan de Rijks-
universiteit Groningen tussen 1931 en 1935. Zijn openbare les De Meetkunde als
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Invariantentheorie werd gehouden op 20 October 1931. Van 1937 tot 1941 was
hij privaatdocent aan de universiteit van Leiden, waar hij de didactiek der wiskunde
onderwees. In het studiejaaar 1939-40 was hij wederom privaatdocent aan de Rijks-
universiteit Groningen, nu voor de didactiek van de wiskunde. Van 1941 tot 1971
was Bottema hoogleraar aan de Technische Hogeschool (tegenwoordig Technische
Universiteit) te Delft. Zijn oratie De dienst der wiskunde vond plaats op 30 Septem-
ber 1941. Gedurende de jaren 1951-59 was hij rector-magnificus. Bottema heeft
veel geschreven over meerdere onderwerpen.27 Zijn boek Theoretical Kinematics
(North-Holland 1979, Dover 2011) met B. Roth (1933- ) gaf hem ook grote inter-
nationale bekendheid. In [47] valt te lezen: “The global family of kinematicians
regard this publication as one of the most elegant and rigorous treatments of the
science of kinematics”. De bundel Van steen tot schelp (TH-Delft 1971) illustreert
Bottema’s veelzijdigheid.

Jan Popken (Smilde 14 December 1905 - Amsterdam 6 Augustus 1970) [26, 38].
Popken studeerde wis- en natuurkunde in Groningen waar hij op 2 Juli 1930 cum
laude zijn doctoraalexamen behaalde. Samen met Jurjen Koksma (1904-1964) ver-
bleef hij daarna twee semesters in Göttingen, waar hij samenwerkte met de eer-
der genoemde Landau. Koksma was al in 1930 gepromoveerd bij Van der Corput;
Koksma en Popken hebben daarna samengewerkt. Popken promoveerde in 1935
cum laude bij Van der Corput in Groningen op het proefschrift Über arithmetische
Eigenschaften analytischer Funktionen. Hierna was hij als leraar werkzaam op mid-
delbare scholen in Den Haag, Veendam, en in Ter Apel. Van 1937 tot 1940 was hij
privaatdocent “Capita selecta uit de analyse” in Groningen en hield op 3 Mei 1937
een openbare les Het rekenkundig karakter van getallen. Van 1940 tot 1942 be-
kleedde hij eenzelfde functie in Leiden. In en na de oorlog onderhield Popken nog
diverse verbindingen met Groningen. Popken werd in 1947 de opvolger van Wolff
als hoogleraar in Utrecht; zijn inaugurele rede was getiteld De jeugdperikelen van
het getal. Vanaf 1955 was hij in dezelfde functie werkzaam aan de universiteit van
Amsterdam; daar was op 11 Maart 1957 zijn inaugurele rede getiteld Mathesis en
maatschappij. In 1954 was hij al toegetreden tot de KNAW. Ook was hij vanaf 1947
werkzaam bij het Mathematisch Centrum te Amsterdam.
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In 1933 werd het gezelschap � W4? � als pre-candidaats dispuut opgericht. Dit ge-
beurde ten huize van de mathematisch fysicus dr. H.C. (Coen) Brinkman (1908-1961) aan
de Grote Markt 45a te Groningen. Brinkman was privaatdocent en trad op als geestelijk
leider. De eerste leden, naast Brinkman, waren de studenten W. (Wibbe) Verdenius (præ-
ses), B.R.A. (Ben) Nijboer (ab-actis), T. Tol, W.H. Takens, G. Krooshof en P.H.E. Tattje.
De naam betekent “Weten wij wel wat?” Nijboer bleef met enige onderbrekingen vele jaren
lid van het dispuut en was gedurende het studiejaar 1935-1936 præses. Na het vertrek van
Brinkman in 1935 werd de nieuwe geestelijk leider de mathematisch fysicus H.J. “Hip”
Groenewold (1910–1996). Het dispuut bestaat heden ten dage nog steeds en het heeft vele
generaties studenten in de wis- en natuurkunde geı̈nspireerd, waaronder ook vele doctoraal-
studenten en promovendi.28

Van 1940 tot 1950
Toen in 1940 de oorlog uitbrak, ging het rectoraat van de Groningse universiteit
op last van de bezetter naar de Duitsgezinde taalkundige J.M.N. Kapteyn (1870-
1949), die deze taak twee jaar zou vervullen met als secretaris Van der Corput. In
het jaar 1942 werd de aanwezigheid van de Duitse bezetters steeds voelbaarder.
Eén van de gevolgen hiervan was dat het rectoraat aan Van der Corput, waar hij als
secretaris van de senaat traditiegetrouw aanspraak op maakte, voorbijging en dat
in zijn plaats de anatoom H.M. de Burlet (1883-1957), overtuigd nationaalsocialist
en lid van de NSB, werd verkozen [8]. In de eerste jaren werd er nog onderwijs
gegeven, er werden tentamens afgenomen en er werd nog gepromoveerd. Echter, op
13 Maart 1943 werd bij het hoger onderwijs de loyaliteitsverklaring ingevoerd (de
ondertekenaar daarvan zich zou onthouden van elke actie tegen de Duitse bezetter)
en kwam de universiteit van Groningen uiteindelijk tot stilstand. In 1945, vlak
voor de bevrijding, nam de repressie door de Duitse bezetters toe, daarbij gesteund
door de nationaalsocialisten, en waren arrestaties van, onder anderen, universitaire
personeelsleden aan de orde van de dag.

De bij Schaake gepromoveerde J.C.H. Gerretsen (1907-1983) werd in 1941 aange-
steld als docent in de didactiek der wiskunde (als opvolger van Bottema). Hij was
met Van der Corput, Popken en Schaake betrokken bij vacantiecursussen wiskunde
in 1941 en 1942.29 Heel laat in deze periode voor de loyaliteitsverklaring, in 1942
en 1943, vonden nog twee promoties plaats bij Schaake.30 Gerretsen werd in 1943
door de Duitse bezettingsautoriteiten uit zijn functie ontheven. In de oorlogsjaren
kreeg Van der Corput31 steeds meer oog voor de rol van wiskunde in de maatschap-
pij. Samen met anderen in het land werkte Van der Corput aan plannen voor de
herinrichting van het hoger onderwijs en voor de oprichting van het landelijke Ma-
thematisch Centrum in Amsterdam, zie [24].

Aan het eind van de oorlog bleek dat veel studenten langere tijd ondergedoken wa-
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ren geweest. Bovendien was er veel onderwijs dat in de oorlog niet gegeven was, en
ingehaald moest worden. Er waren dus extra inspanningen nodig om studenten hun
studie te laten afmaken. De situatie werd bemoeilijkt omdat Schaake net voor het
einde van de oorlog overleden was en Van der Corput eind 1945 naar Amsterdam
vertrok. Gerretsen werd vooralsnog voorlopig belast met het onderwijs in de meet-
kunde. Ook Popken werd bij deze inhaalslag ingezet. Schaake werd opgevolgd door
Gerretsen. Van der Corput werd opgevolgd door zijn leerling C.S. Meijer (1904-
1974). Ridder bleef zitten als lector en werd in 1950 buitengewoon hoogleraar (en
vanaf 1951 gewoon hoogleraar). In deze jaren volgde ook de eerste aanstelling in
de richting van de toegepaste wiskunde, namelijk van L.J. Smid (1901-1976). Voor-
alsnog was deze aanstelling in de vorm van een privaatdocentschap, maar in 1951
volgde een buitengewoon hoogleraarschap.

Achtereenvolgens komen hieronder Gerretsen, Meijer en Smid aan de orde.

Johan Cornelis Hendrik Gerretsen (Winschoten 20 Mei 1907 - Smalle EE 11
October 1983) [9, 12, 37]. Gerretsen bezocht de hbs met 5-jarige cursus in Win-
schoten en deed in 1925 eindexamen. Enige maanden later slaagde hij voor het
examen ter verkrijging van de middelbare akte wiskunde K1. In hetzelfde jaar werd
hij ingeschreven als student in de wis- en natuurkunde in Groningen; zijn acade-
mische examens legde hij cum laude af. Op 21 juni 1939 promoveerde hij cum
laude op het proefschrift De topologische grondslagen der meetkunde van het aan-
tal bij Gerrit Schaake. Vanaf 1930 was Gerretsen leraar aan middelbare scholen
in Meppel, Leeuwarden en Groningen. Daarnaast werd hij in 1941, als opvolger
van Popken, aangesteld als docent in de didactiek der wiskunde in Groningen. In
1943 werd Gerretsen door de Duitse bezettingsautoriteiten van die functie onthe-
ven op grond van het feit, dat hij als politiek gevangene in het concentratiekamp
Vught en in de gevangenis te Utrecht moest verblijven.32 Net voor zijn vertrek naar
Vught, op 25 Juni 1943, nog in de gevangenis te Groningen, had hij zich (illegaal)
laten dopen en trad toe tot de rooms-katholieke kerk.33 In 1945 werd Gerretsen in
zijn oorspronkelijke functie als docent didactiek hersteld en werd hem tevens een
leeropdracht verleend voor de hogere meetkunde ter tijdelijke voorziening in de va-
cature ontstaan door het overlijden van Gerrit Schaake. In 1946 werd Gerretsen
aangesteld als opvolger van Schaake. Zijn inaugurele rede Mathesis en aesthetica
werd gehouden op 24 oktober 1946. Zijn publicaties bestrijken onder andere afbeel-
dingsmeetkunde, lijnenmeetkunde in de vierdimensionale ruimte, niet-Euklidische
meetkunde, differentiaalmeetkunde, functietheorie en topologie.34 Over zichzelf zei
hij ooit: ”Ich bin ein Gelehrter, nicht ein Forscher”. Zijn afscheidscollege Op het
voetspoor van Aristoteles vond plaats op 24 Mei 1977. Vanaf het begin in 1946 was
Gerretsen hoogleraar-directeur van het nieuwe Mathematisch Instituut. De uitein-
delijk sterke groei van het instituut geschiedde onder zijn hoede en de komst van de
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toegepaste wiskunde, als studierichting, staat op zijn conto.35 Onder de leiding van
Gerretsen werd de didactiek van de wiskunde als vak veiliggesteld in de persoon
van L.N.H. Bunt (1905-1984).36

Cornelis Simon Meijer (Pieterburen 17 August 1904 - Glimmen 12 April 1974)
[13]. Meijer bezocht van 1918 tot 1924 het Stedeljk Gymnasium te Groningen en
studeerde vervolgens wis- en natuurkunde in Groningen. Zijn doctoraal examen
legde hij in 1929 cum laude af. Van 1928 tot 1931 was hij assistent voor de wis-
kunde. In de jaren 1930 en 1931 was aan dit assistentschap tevens een leeropdracht
verbonden om onderwijs te geven in de propædeutische wiskunde. Op 18 Mei 1933
promoveerde hij cum laude bij Van der Corput op een proefschrift getiteld Asymp-
totische Entwicklungen Besselscher, Hankelscher und verwandter Funktionen, Bes-
timmung von numerischen oberen Schranken für das Restglied mittels der Methode
der Sattelpunkte. Sinds 1938 fungeerde hij als deskundige bij de propædeutische
examens in de wiskunde in Delft. Van Juni 1945 tot Februari 1946 was hij docent
in Groningen om onderwijs te geven in de wiskunde aan studenten uit Delft. Na
het vertrek van Van der Corput naar Amsterdam werd hij in Maart 1946 belast met
een deel van diens onderwijstaak en in Juli werd hij benoemd tot diens opvolger om
onderwijs te geven in de analyse. Hij aanvaardde zijn ambt op 12 December 1946
met het uitspreken van een oratie getiteld Convergentie en divergentie. Hij ging met
pensioen in 1972. Zijn wetenschappelijk werk betrof asymptotische ontwikkelingen
met restafschattingen en integraalrepresentaties van speciale functies uit de mathe-
matische fysica, zoals Bessel en Whittaker functies, generalisaties van de Laplace
transformatie die zijn naam dragen, en de Meijer G-functie (een generalizatie van
de hypergeometrische functie).

Lucas Johannes Smid (Amsterdam 11 Mei 1901 - Leeuwarden 5 Februari 1976).
Smid bezocht in Amsterdam de 5-jarige hbs waar hij in 1918 eindexamen deed -
tesamen met zijn jeugdvriend, de schaak-grootmeester Max Euwe. Samen gingen
ze wis- en natuurkunde studeren in Amsterdam37 en trokken daar op met de iets jon-
gere Van der Waerden.38 Hij deed het doctoraal examen October 1923 cum laude.
In de daaropvolgende periode, als leraar in Warffum, promoveerde Smid op 4 Juli
1928 te Amsterdam bij Hk. deVries, cum laude, op een proefschrift, getiteld: Over
cirkelmeetkunden. In 1936 kwam een keerpunt in het leven van Smid, toen hij de
functie aanvaardde van actuaris en wiskundig-adviseur bij de Algemeene Friesche
Levensverzekering-Maatschappij.39 Hij zou daar uiteindelijk directeur worden en
in 1966 met pensioen gaan. In 1948 kreeg Smid een leeropdracht in de mathemati-
sche statistiek in Groningen, en in 1951 werd hij bijzonder (en later buitengewoon)
hoogleraar.40 Op 2 Februari 1952 hield hij zijn inaugurele rede, getiteld: Stimu-
lantia der stochastische statistiek. Na zijn pensioen als verzekeraar was hij nog tot
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1971 gewoon hoogleraar bij Economische Wetenschappen.

Professoren en studenten tussen 1900 en 1950
De enige plaats waar studenten en docenten elkaar konden ontmoeten was lange tijd
de collegezaal. Een eigen huisvesting van de wiskundigen en hun studenten was niet
nodig: de colleges voor de (weinige) studenten werden aan huis of in het academie-
gebouw gegeven. Pas in 1919 kwam daarin verandering: men kreeg een studiezaal
in het Sterrenkundig Laboratorium (later Kapteyn Laboratorium), dat sinds 1913
was gevestigd in het voormalige, uit 1866 stammende, Fysiologisch laboratorium
achter het Academiegebouw. Voor de aankleding van de ”ten behoeve van een voor
de studenten in de wiskunde en de wiskundige natuurkunde in te richten studie-
zaal” werd in 1919 door Barrau, Wolff en Zernike een bedrag van f 300 gevraagd
aan het Groninger Universiteitsfonds (GUF) [35, p. 169].41 In de latere jaren dertig
werd de Mathematische Leeszaal verplaatst naar de Oude Boteringestraat 6, waar
een paar kamers betrokken werden bij het Biologisch-Archeologisch Instituut. In
één van deze kamers zetelde na de oorlog de hoogleraar-directeur Gerretsen; ook
bevond zich daar de de verzameling van de door Schoute aangeschafte meetkundige
modellen. De andere kamers waren voor de huisvesting van de wiskundige biblio-
theek en voor assistenten, zoals P.C. Sikkema (1919-1998).42 De colleges werden
gegeven op de eerste verdieping van het Academiegebouw.

Overigens, een eindje verderop in diezelfde Oude Boteringestraat, op nummer 12,
bevond zich de uitgeverij P. Noordhoff. Deze firma heeft zich in het besproken
tijdsgewricht zeer verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse wiskunde. Denk aan
Noordhoff’s verzameling van wiskundige werken, maar ook bijvoorbeeld aan het
vanaf 1913 uitgegeven Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, gericht op wiskundelera-
ren, dat in 1928 opgevolgd werd door Euclides.

Vele jaren heeft het in 1815 opgerichte Groninger studentencorps Vindicat atque
Polit gefungeerd als trait d’union tussen studenten en universiteit. Zo bevatte de
Groningse Studenten Almanak informatie over de colleges, hoogtijdagen, spoorver-
bindingen, en het koningshuis, maar in 1888 ook over de viering van de 75-jarige
onafhankelijkheid van de Fransen, en in het algemeen over de academische sterf-
gevallen. Vanaf 1907 werd deze taak grotendeels overgenomen door de vijf toen
opgerichte faculteitsverenigingen43; een hiervan was de Natuurphilosofische of Phi-
losofische Faculteitsvereniging die tot 1959 bestond en in gewijzigde vorm nu als
Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) bekend staat.

14



Klaar voor de toekomst?
Zoals al eerder is opgemerkt: tot aan de vijftiger jaren was de situatie bij wis-
kunde dezelfde als in de negentiende eeuw. Voor de meetkunde was er een lijn van
Schoute, Barrau, Van der Waerden, Schaake naar Gerretsen. Bij analyse was de lijn
van De Boer, Schuh, Wolff, Van der Corput, naar Meijer; hierbij is ook de analyti-
cus Ridder als lector propedeutische wiskunde te noemen. Daarnaast was korte tijd
de algebra zeer zichtbaar bij Van der Waerden. De didactiek der wiskunde was van
recente datum: denk vanaf 1939 aan Bottema, Gerretsen (tijdelijk Koldijk) en Bunt.
De toegepaste wiskunde kreeg met Smid al in 1948 een plaats bij wiskunde. Aan
het eind van de jaren vijftig zou uiteindelijk het gehele patroon drastisch verande-
ren: door de toenemende studentenaantallen (een vervijfvoudiging tussen 1950 en
1970) was enerzijds drastische uitbreiding van de staf nodig en anderzijds noopten
maatschappelijke behoefte en internationale ontwikkelingen tot uitbreiding van de
toegepaste wiskunde. Zaken als algebra en geschiedenis der wiskunde44 kwamen
pas in een veel later stadium aan de orde.

Verantwoording.
De auteurs zijn Boele Braaksma, Aernout van Enter, George Huitema, Wout Knol,
Jan van Maanen en Jaap Top erkentelijk voor commentaar. In het bijzonder een
woord van dank aan Martinus van Hoorn voor de door hem verzamelde gegevens
van het dispuut � W4? �; ook Liesbeth Schreve-Brinkman, Nienke Domenie-
Verdenius en Gerrie Verdenius leverden hier bijdragen. Veel dank geldt tevens:
Theo Barrau (een kleinzoon van J.A. Barrau), Laura Leussink-de Boer (achter-
kleindochter van F. de Boer), Gerda Nieuwenhuijsen-Smid (dochter van L.J. Smid),
en Albert Schoute (achter-kleinzoon van P.H. Schoute). Tenslotte dank aan Ireen
van Engelen voor informatie over de bekering van Gerretsen.

Gaat bovenstaand artikel over de Groningse wiskundigen in de eerste helft van
de twintigste eeuw, in [17] behandelen de auteurs the mathematisch fysici uit deze
zelfde periode. Publicaties over leven en werken van enkele individuele wiskundi-
gen en mathematisch fysici zijn in voorbereiding. Op de website

www.math.rug.nl/bernoulli/Geschiedenis

wordt de geschiedenis van de individuele wiskundigen en mathematisch fysici in
Groningen sinds 1614 behandeld, tegen een achtergrond van tijdschriften, instituties
en verenigingen etc. die hen omringden.
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Notes
1Voor D.J. Korteweg, zie [44] en voor J.C. Kluyver zie [29, 63]. Schoute, Kluyver en Korte-

weg waren alle drie begonnen als studenten aan de Polytechnische School in Delft, net als de naar
Frankrijk vertrokken T.J. Stieltjes (1856-1894).

2Men krijgt een aardig overzicht door de lijst van organisatoren, waarvan velen in het hui-
dige artikel optreden. Het belangrijke Program Committee bestond uit H.D. Kloosterman, N.G. de
Bruijn, J.G. van der Corput, D. van Dantzig, H. Freudenthal, J. Haantjes, A. Heyting, J.F. Koksma,
J.A. Schouten en A. van Wijngaarden. Het Proceedings Committee bestond uit J.C.H. Gerretsen en
J. de Groot. Verdere betrokkenen waren o.a. O. Bottema, F. Loonstra, G.H.A. Grosheide, J. Pop-
ken, J. Ridder, J.P. van Rooyen, J.J. Seidel en S.C. van Veen. De internationale corifeeën zoals
L.E.J Brouwer en B.L. van der Waerden lijken te ontbreken. Zie ook [51].

3Velen hebben zich in de loop der jaren met verzekeringswiskunde beziggehouden. Vanaf 1930
was er een eigen leerstoel aan de Vrije Universiteit, oorspronkelijk bezet door M. van Haaften
(1880-1957), en een aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. In 1945 streefde het verze-
keringswezen naar een eigen universitaire actuariaatsopleiding en dat resulteerde vanaf 1948 in een
studierichting Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Had Van Haaften in
de dertiger jaren nog gestreefd naar een eigen plek binnen het Koninklijk Wiskundig Genootschap,
nu zijn actuarissen als beroepsgroep verenigd in het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

4Te denken valt aan onderzoeksinstituten als KEMA, KNMI, NLR, Philips, Shell, Staatsmijnen
en TNO

5Toen de tweede wereldoorlog uitbrak telde de universiteit ongeveer 1200 studenten, waarvan
zo’n 230 studenten bij de faculteit Wis- en Natuurkunde. Pas in de jaren na de oorlog trekt het
aantal studenten snel aan. In 1950 telde de universiteit ongeveer 2000 studenten, waarvan zo’n 330
studenten bij Wiskunde en Natuurwetenschappen.

6Het Groningse jaarboek 1904-1905 [34] meldt: ”Was er vroeger weinig animo voor het ambt
van privaatdocent, dit jaar is het plotseling anders geworden en hun aantal meer dan verdubbeld”
en ”dit aantal wordt vermoedelijk spoedig nog grooter, een verblijdend teeken van opgewekt weten-
schappelijk leven en streven”.

7Vanuit Nederland waren ook aanwezig, onder meer de hoogleraren W. Kapteyn (Utrecht, broer
van de Groningse astronoom J.C. Kapteyn), J. Cardinaal (Delft) en L.E.J. Brouwer (Amsterdam).

8Schuh’s leeropdracht werd omschreven als ”speciale wiskundige onderwerpen”. Ingevolge een
verzoek van de Faculteit der Wis- en Natuurkunde werd aan Dr. F. Schuh te Sneek, Privaatdocent in
de Wiskunde, ”eene vergoeding van f 100 aangeboden voor zijne reiskosten naar Groningen, waar
hij een college zoude geven” door het Groninger Universiteitsfonds [54]

9Daarnaast heeft Schuh meer dan veertig leerboeken geschreven en veel gedaan voor de wiskunde
opleidingen via aktes. Tot op hoge leeftijd zou hij productief blijven met publicaties op velerlei
terrein; “hij kon geen bloempje ongeplukt laten” werd wel over hem gezegd. Hier kan slechts
verwezen worden naar Didactiek en methodiek van de wiskunde en de mechanica (Waltman, Delft,
1940), waarvan de inhoud waarschijnlijk een doorn in het oog van de professionele didacticus was;
dit boek bevatte ook de praatjes die hij in 1936 voor de VARA-radio hield over ”Hoe leert men
denken?”

10Een universitaire studie leidde tot een onderwijsbevoegdheid voor het middelbaar onderwijs. De
toegang tot de universiteit voor hbs leerlingen was niet automatisch; men diende een staatsexamen
af te leggen (de Polytechnische School kende deze voorwaarde niet). Rechtstreekse toegang tot de
universiteit vanuit de hbs, zonder staatsexamen, werd pas in 1917 mogelijk. Deze normale univer-
sitaire weg was voor velen niet erg toegankelijk. Een andere route naar een onderwijsbevoegdheid
was vastgelegd in 1863: de bezitters van de akten K1 en K5 waren bevoegd om wiskundeonderwijs
te geven op middelbare scholen (tegenwoordig moet men denken aan MOA en MOB). Het was ove-
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rigens niet ongebruikelijk dat universitaire studenten reeds voor hun candidaatsexamen ook de akten
K1 en K5 behaalden.

11Oorspronkelijk werd aan Brouwer gedacht. Toen die niet gelijk toehapte, werd een lijst met
drie namen opgesteld: 1. L.E.J. Brouwer (Amsterdam), 2. J.A. Barrau (Delft), 3. M.J. van Uven
(Wageningen). Brouwer verkoos echter Amsterdam boven het provinciale Groningen; zodoende
werd Barrau de opvolger van Schoute. Zie [28, p. 151].

12Gustav de Vries (1866-1934) van de Korteweg-de Vries vergelijking was een broer van Jan de
Vries. De hier ook voorkomende Hendrik (Hk.) de Vries (1867-1954) was geen familie.

13In 1921 schrijft Wolff een artikel over reeksen in de Comptes Rendus, waarin hij meedeelt dat het
onderwerp voorkomt uit een gesprek met Denjoy. Het artikel krijgt positief commentaar van Émile
Borel. Nog steeds actueel is de stelling van Denjoy-Wolff (1926) over holomorfe functies op de com-
plexe eenheidsschijf; hoewel beide auteurs in 1926 onafhankelijk tot dit resultaat kwamen is Wolff’s
bijdrage lang onderbelicht gebleven. In dit verband is ook de stelling van Julia–Wolff–Carathéodory
bekend, in 1920 door Julia gepostuleerd en bewezen door Wolff (1926) en Carathéodory (1929).
Deze stellingen hangen beide samen met het lemma van Schwarz over holomorfe functies in de
open eenheidsschijf. Wolff breidde in 1926 deze stelling uit tot de rand van die schijf. Deze uit-
breiding wordt het lemma van Schwarz–Wolff genoemd. Deze resultaten zijn van belang voor het
dynamisch systeem dat ontstaat door iteratie van zo’n functie. In samenhang met het bovenstaande
introduceerde Wolff ook het begrip “angular derivative”. Verder publiceerden Denjoy en Wolff in
1933 een gemeenschappelijk artikel Sur la division d’une sphère en trois ensembles. Enseign. Math.
32 (1933) 66-68. Voor meer hierover, zie bijvoorbeeld R.B. Burckel, An Introduction to Classical
Complex Analysis (Birkhaüser, 1979).

14Daarvoor bestond ook in Nederland belangstelling. Bijvoorbeeld, reeds in 1918 promoveerde
Egbertha Gezina Zwanenburg (1890-1938) bij Wolff op het proefschrift Inleiding tot de nieuwere
theorieën der integraalrekening. Iets later, in 1925, bracht C.H. van Os (1891-1969), die in 1919
even lector in Utrecht was geweest om direct daarna hoogleraar in Delft te worden, een Nederlands-
talig boek Moderne Integraalrekening uit, over het nieuwe integraalbegrip van Lebesgue. In dit
boek worden genoemd Borel, Lebesgue, Jordan, Carathéodory en Hahn, maar Denjoy komt hierin
merkwaardigerwijs niet voor.

15Op het hoogtepunt van de onderzeeboten-oorlog reisde Denjoy via Engeland over zee, waarbij
zijn schip tweemaal geraakt werd door een torpedo. Denjoy had gestudeerd aan de École Normale
Supérieure bij Borel, Painlevé en Picard. Tot zijn leerlingen hoort onder anderen Choquet. Denjoy’s
vakgebied betrof onder meer functies van één reële variabele, in de geest van Lebesgue en zijn
promotor Baire. Denjoy is vooral bekend vanwege zijn werk aan de integratietheorie. Daarnaast
staat zijn theorie van cirkel-homeomorphismen en het rotatie-getal, als voortzetting van het werk
van onder meer Poincaré, nog steeds volop in de belangstelling, zie bijvoorbeeld R.L. Devaney,
An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, 2nd edition (Addison-Wesley 1989), maar zie ook
bovenstaande beschrijving van Wolff.

16Denjoy had enkele promovendi in Utrecht. Op 5 Juli 1921 promoveerden zowel Boks (cum
laude) als J. Ridder (1894-1977) bij Denjoy; zie T.J. Boks, Sur les rapports entre les méthodes
d’intégration de Riemann et de Lebesgue. Palermo Rend. 45 (1921) 211-264 en J. Ridder, Enkele
algemeene limietstellingen met toepassingen op reëele functies (Utrecht 1921). In het proefschrift
van Ridder wordt niet alleen Denjoy maar ook diens assistent Van der Corput bedankt. Ook H. Loo-
man (1896-1983) was een leerling van Denjoy; op 26 Februari 1923 promoveerde hij bij Denjoy’s
opvolger Wolff, maar dankt Denjoy uitvoerig, zie H. Looman, Sur la totalisation des dérivées des
fonctions continues de plusieurs variables indépendantes, Fund. Math. 4 (1922) 246-285. Zowel
Boks als Looman vonden een baan in het onderwijs en publiceerden niet meer op dit onderwerp. Rid-
der komt elders in dit verhaal opnieuw aan de orde. Merkwaardig genoeg worden bovengenoemde
ontwikkelingen niet besproken in [25].
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17De verwikkelingen rond de uitverkiezing van Denjoy – ten koste van Schuh – worden uitvoerig
beschreven in [28]. Ook leest men daar dat de aanvankelijk goede verhouding tussen Denjoy en
Brouwer werd verstoord, toen Denjoy een door de Fransen gepropageerde sterk anti-Duitse houding
innam.

18De cursussen werden gegeven door L.E.J. Brouwer (Amsterdam) in April 1933, E. Landau
(Göttingen) in 1934, K. Mahler (tijdelijk Groningen) 1935 en 1936, B.L. van der Waerden (Leip-
zig) in 1936 en 1938. De colloquiumvoordrachten werden gegeven door E.J. Dijksterhuis in 1930,
R. Courant (Göttingen) in 1933, T. Ehrenfest-Afanassjewa (Leiden) in 1934, O. Neugebauer (Ko-
penhagen) in 1936, L. Godeaux (Luik), A. Fraenkel (Jeruzalem) in 1937, W. Blaschke (Hamburg),
H. Bohr (Kopenhagen) in 1939. Als gasten van Van der Corput zijn te noemen C.J. Pisot (leerling
van Denjoy), J. Teghem (leerling van Errera)

19In De Tijd van 19 Maart 1923 kan men lezen: ”De intreerede, Zaterdagmiddag door prof. J.G. van
der Corput in de aula van de universiteit te Groningen uitgesproken, werd bijgewoond door de heeren
professoren van die universiteit, verscheidenen genoodigden, een groot aantal studenten en belang-
stellenden. Met veel aandacht werd het geleerde betoog (over de getallenleer) gevolgd. Na de rede
hield de nieuwe professor, die een zeer goede indruk maakte, in vlotte en aangename taal, de gebrui-
kelijke toespraken.”

20De in 1851 gestichte Koninklijke Academie van Wetenschappen (KAW) is in 1938 overgegaan
in Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. (KNAW)

21Tussen 1930 en 1943 zou Van der Corput dertien promoties begeleiden, onder wie die van
Jurjen Koksma (1930), L. Nieland (1933), C.S. Meijer (1933), J. Popken (1935) en B. Meulenbeld
(1936). Koksma en Popken studeerden enige semesters bij Landau in Göttingen. De latere lector
W. Verdenius promoveerde in 1948 bij Van der Corput in Amsterdam.

22... onzen collega J.G. van der Corput, die in December [1945] een benoeming aanvaardde als
hoogleeraar aan de universiteit te Amsterdam. Beteekende zijn vertrek een groot verlies voor het
onderwijs in de wiskunde, de Senaat verloor in hem tevens zijn secretaris en den man, die aangewe-
zen scheen om den volgenden cursus als Rector op te treden. Persoonlijk betreurde ik zijn besluit op
grond van onze goede samenwerking, niet slechts gedurende de eerste belft van mijn rectoraat, maar
ook gedurende de periode der bezetting, toen Van der Corput, mede door in den regel de vertegen-
woordiging van Groningen bij de samenkomsten van het hoogleerarenverzet op zich te nemen, zich
zeer veel moeite ten behoeve van onze Universiteit heeft getroost.

23In 1938 bezocht Van der Waerden Groningen en gaf toen een cursus algebraı̈sche meetkunde.
24Na zijn promotie keerde Van Dantzig als assistent terug naar Delft. Daar werd hij in 1932

(buitengewoon) lector [als opvolger van W.H.L. Janssen van Raaij (1862-1937)] en in 1938 buiten-
gewoon hoogleraar.

25In Van der Waerden’s Einführung in die Algebraische Geometrie (Leipzig 1939) wordt Schaake
bedankt voor het lezen van de drukproeven en het aangeven van verbeteringen in de tekst; verder
komt op p. 157 Schaake’s bovenbeschreven bewijsvoering aan de orde.

26In Groningen woonde Schaake in een kamer van Hotel de Doelen aan de Grote Markt. Zijn be-
oogde promovendus W.C. Monna (1878-1944), vader van de bekende Utrechtse wiskundige, heeft
hem daar nog rond 1 September 1944 opgezocht om wat kleinigheden door te nemen naar aanleiding
van zijn proefschrift (maar Monna Sr. stierf op 27 October). Verdere communicatie moest worden
uitgesteld aangezien reizen naar Amsterdam niet meer goed mogelijk was en de post te onbetrouw-
baar werd geacht, zie ook [45].

27Bottema’s wetenschappelijke interesse lag voornamelijk in de klassieke meetkunde en klassieke
mechanica. Hij schreef hierover een aantal boeken De elementaire meetkunde van het platte vlak
(1938) en Hoofdstukken uit de elementaire meetkunde (1944), die hij ook voor zijn onderwijs ge-
bruikte; hetzelfde gold voor zijn Theoretische Mechanica (1970; 1985). Hij publiceerde ook veel
artikelen in het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, een tijdschrift gericht op mensen die een staatexa-
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men af wilde leggen om wiskunde-leraar te worden. Ook zond hij een groot aantal vraagstukken in
voor het Nieuw Archief voor Wiskunde. In 2002 werd in het het tijdschrift Euclides veel aandacht
aan hem besteed. Zijn bijdragen voor de Nederlandse wiskunde werden in 1978 bekroond met een
erelidmaatschap van het (Koninklijk) Wiskundig Genootschap.

28Voor meer informatie over Brinkman, Nijboer en Groenewold, zie [17]. Verdenius promoveerde
later bij Van der Corput en werd uiteindelijk lector propædeutische wiskunde in Groningen.

29Bij de eerste cursus op 18 April 1941 was ook Popken betrokken, die inmiddels privaatdocent in
Leiden was. Het aantal toehoorders was zeer aanzienlijk, namelijk bijna vijftig. Het volgend jaar op
3 April 1942, overtrof de belangstelling verre de verwachting; het aantal deelnemers bedroeg ruim
80. De voordrachten zijn te vinden in Euclides 18 (1941-1942), 6-78 en in Euclides 19 (1942-1942),
2-57, respectievelijk.

30In 1940 was de joodse wiskundige H. Freudenthal (1905-1990) van zijn plichten aan de univer-
siteit van Amsterdam ontheven. Op dat moment had hij twee promovendi J. de Groot (1914-1972)
en A. van Heemert (1912-1968). Ondanks zijn ontslag bleef Freudenthal echter informeel hun raad-
gever en de bedoeling was dat beiden bij Brouwer in Amsterdam zouden promoveren. Toen Brouwer
dat laatste om onduidelijke redenen onmogelijk maakte zijn zowel de Groot als Van Heemert in Gro-
ningen bij Schaake terechtgekomen. Ergens in 1944 is Schaake vanuit Groningen naar Amsterdam
teruggegaan, waar zijn vader en zuster woonden. Op 5 April 1945, net voor de bevrijding, overleed
Schaake te Amsterdam, op de leeftijd van 53 jaar; volgens Van der Corput door uitputting, zie [23].

31Van der Corput trouwde op Koninginnedag 1942 (dat was destijds 31 augustus) met Jeanette
Cornelia Houwing (1898-1989), die gepromoveerd was in de rechten en tevens auteur was. Van der
Corput werd op 25 februari 1945 ziek en wel uit zijn huis gehaald, waarvan de inboedel moedwillig
werd aangetast [9]. Na korte tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht werd hij zonder pardon
op straat gezet [10, deel II, p. 724]. Popken zou in 1947 met Van der Corput’s stiefdochter trouwen.

32Gerretsen werd in die tijd vervangen door de wiskundeleraar A.M. Koldijk (1917-2005).
33Zijn bekering wordt uitvoerig door hemzelf beschreven in de bundels Pelgrims naar de Una

Sancta (1948), Gij zijt niet langer pelgrims (1950), en De kerk die mij boeide (1955), alle uitgegeven
door N.G.M. van Doornik M.S.C. bij de uitgeverij Het Spectrum.

34Gerretsen had interesse in het populariseren van wiskunde, zoals blijkt uit zijn bijdrage aan de
ENSIE en aan een TV Teleac-cursus Wiskunde. In 1954 was hij betrokken bij de proceedings van
het Internationaal Mathematisch Congres, dat in Amsterdam werd gehouden. In de wereld van de
Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) uit 1970 heeft hij zich niet meer thuisgevoeld.

35Gerretsen heeft er in goed overleg met het College van Bestuur aan bijgedragen dat de eer-
ste computer-apparatuur in 1958 bij de universiteit van Groningen verschenen. Hij heeft er voor
gezorgd dat de hier bedoelde ZEBRA (Zeer Elementaire Binaire Reken Automaat) in het nieuwe
Mathematisch Instituut aan de Reitdiepskade werd geplaatst.

36Bunt was in 1934 in Groningen bij Van der Corput gepromoveerd op het proefschrift Bijdrage
tot de theorie der convexe puntverzamelingen. Hij werd in Groningen docent didactiek wiskunde, en
ook in Utrecht [65]. Veel later werd hij in Groningen opgevolgd door de bovengenoemde Koldijk.

37Al in 1922 verschijnt een meetkundige publicatie door Smid. Zijn latere promotor Hk. de Vries
geeft in 1926 zijn Historische Studiën I uit en vermeldt op p. 82 over het te geven bewijs van de
stelling van Brianchon, “dat wij te danken hebben aan den Candidaat in de Wis- en Natuurkunde
L.J. Smid Jr.”

38Door zijn schaakactiviteiten was Euwe regelmatig afwezig en kon hij goed gebruik maken van
de dictaten van Smid en Van der Waerden. In 1956 leende Smid de dictaten die hij maakte van
Brouwer’s colleges nog een keer uit aan de toenmalige docent.

39 R.A. van der Hoek (1893-1957) was een van de directeuren van de Algemeene Friesche Levensverzekering-
Maatschappij in Leeuwarden. Hij was in 1926 gepromoveerd bij Barrau op het proefschrift Over ’the
Law of uniform seniority’. Jaren eerder, in 1901, had W.A. Poort (1868-1940), een promovendus van
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De Boer, ook al zo’n overstap gemaakt als archivaris bij diezelfde maatschappij; Poort zat daar tot
1938 in de directie en was daarna commissaris.

40Uit deze tijd stamt ook Smid’s Verzekeringswiskunde (Servire, 1949) in dezelfde reeks die bij-
voorbeeld ook inleidingen van Bottema over meetkunde en van Van der Waerden over differentiaal-
en integraalrekening omvatte.

41Volgens Zernike in [36, p. 44]: De universiteit heeft een eigen aard, een eigen leven. Laat ik
preciseeren en een voorbeeld geven. Een geval dat ik zelf meemaakte was de oprichting van een
wiskundige leeszaal. Ik verkreeg de medewerking van een collega, die een kleine kamer en een
boekenkast in zijn laboratorium vrij had, en van het Universiteitsfonds, dat f 300,— gaf, waarvoor
ik de eerste boeken antiquarisch kon aanschaffen. Het nut van de instelling kon zo practisch be-
proefd worden. Al spoedig werd door een bescheiden begrootingspost de verdere geleidelijke groei
verzekerd.

42P.C. Sikkema behaalde in 1945 in Groningen doctoraalexamen wis- en natuurkunde. Vanaf het
begin van 1947 was hij assistent. Hij promoveerde in 1953 bij Meijer op het proefschrift Differen-
tial operators and differential equations of infinite order with constant coefficients, Researches in
connection with integral functions of finite order; zie verder [1].

43Dit betrof een Medische, een Natuurphilosofische of Philosofische, een Theologische, een Lit-
terarische en een Juridische Faculeitsvereniging. De eerste twee overleefden lang, ongeveer tot de
democratisering eind jaren 1960, toen er binnen de faculteiten allerlei commissie en raden kwamen.
De doelstellingen lagen, naast belangenbehartiging, steeds in de geest van het organiseren van voor-
drachten, kleine congressen en excursies naar de industrie in binnen- en buitenland, die vooral voor
studenten van belang zijn [10].

44Het vak Geschiedenis van de Wiskunde werd in Groningen niet beoefend, ondanks het feit dat
een van de grootste beoefenaren daarvan, E.J. Dijksterhuis (1892-1965), in Groningen gestudeerd
had en bij Barrau gepromoveerd was.
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