
























velerlei post. Door de ontmoetingen met mensen en instellingen buiten de hoge
school, met dienaren der regering, met andere universiteiten en met de wereld 
der ingenieurs, kregen leven en werk een afmeting meer. Maar de meest vreug
devolle uren zijn die gebleven waarin ik mocht trachten aan jonge mensen door 
te geven wat vroeger en nu is gedacht, beproefd, nagevorst en gevonden door 
hen die met de taal der mathesis orde en wetmatigheid zochten in een veelheid 
van verschijnselen. Daarom ben ik rector en senaat dankbaar dat dit afscheid 
mocht worden verbonden aan een college. Er kwam misschien naar Uw mening 
wat veel wiskunde en mechanica in voor, maar dat zijn nu eenmaal de onder
werpen van de leerstoel. 
Ik ben mij er dankbaar van bewust dat er onder het gehoor velen zijn die tijdens 
de republiek der zeven provincien hogestandspersonagien zouden zijn genoemd 
en ik ben, waarde toehoorders, zeer erkentelijk voor U aller aanwezigheid, de 
overheid van vroeger en nu, van land, gewest en stad; vertegenwoordigers van 
techniek en industrie en de zeer velen waarmee ik heb mogen samenwerken in 
vereniging, bestuur, commissie, redactie en curatorium. V66r alles gaat onze 
dank naar de hogeschool en ik mag nu waarlijk zeggen in al haar geledingen, 
waarvan wij zoveel vriendschap en fijnzinnige attentie hebben ervaren. 

Het zal wel een zeldzaamheid zijn dat een spreker die wegens de leeftijdsgrens 
aftreedt een woord van eerbied en erkentelijkheid mag richten tot wie eens zijn 
promotor was, die behoort tot de generatie van zijn ouders, geboren in het mid
den van de jaren zeventig der vorige eeuw, Leidens rector in het jaar na de be
vrijding en sinds bijna een halve eeuw een vaderlijk vriend. Wij begrijpen dat 
het hem te moeilijk viel om hier aanwezig te zijn, maar zijn belangstelling, zijn 
heldere geest en zijn esprit zijn onverlet. Als alles gaat zoals het geregeld is, leest 
hij nu deze woorden van een dankbare leerling die hij ook nu nog wel eens met 
speelse zin en uit kracht ener oude gewoonte aanspreekt met jonge man. 

Mijn vrouw en ik aanvaarden dit afscheid zonder de zucht der opluchting en 
zonder de pijn van weemoed, als de natuurlijke orde der dingen. Zojuist heeft 
het carillon geklonken dat op vrijdag het einde van het werk begeleidt. Voor 
ons ligt een !anger of korter huiswerkloos weekeind. De gevoelens kunnen wor
den gevat in een oud en simpel beeld, dat vreugde en herinnering aan vreugde 
samenbindt: de hogeschool was mij een boek, een heel mooi boek. Ik heb het 
uit. 
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