
Herinneringen aan Aart Stam 
 
Als student aan de Universiteit van Amsterdam had ik de gewoonte elke dag de aankondigingen van 
lezingen op de prikborden te lezen, vooral die aankondigingen over vakgebieden als bijvoorbeeld al-
gebraïsche meetkunde waar ik niets van begreep. Op een gegeven dag besloot ik hiermee te stoppen 
omdat ik het tijdverspilling vond. Om de een of andere reden besloot ik die dag toch nog een laatste 
blik te werpen op het prikbord. Daar zag ik een handgeschreven briefje met een advertentie voor een 
promotieplaats in Groningen. Ik besloot te solliciteren en werd uitgenodigd voor een gesprek in Gro-
ningen. Het sollicitatiegesprek was net zo onconventioneel als het advertentiebriefje. Tijdens het ge-
sprek sprong Aart naar het bord in zijn werkkamer en begon enthousiast over het beoogde promotie-
werk te vertellen. Zoveel enthousiasme sprak mij aan en toen ik later een aanbod kreeg om de promo-
tieplaats te vervullen, nam ik dat graag aan. Aart nam zijn werk als promotor zeer serieus en deed er 
alles aan om mij meteen thuis te laten voelen. Door een uitgekiende lijst met kleine onderzoeksvragen 
van zijn kant en een beetje beginnend onderzoekersgeluk van mijn kant kende mijn promotietraject 
een vliegende start en schreef ik al na een maand mijn eerste officiële technische rapport. Tijdens mijn 
promotie nam Aart altijd alle tijd voor mij. Hij begeleidde mij op een zeer beminnelijke manier. Des te 
verrassender was het daardoor voor mij dat hij soms heel kwaad kon worden. Niet op mij of een andere 
wiskundige, maar op wiskundige objecten die niet deden wat hij wilde. Zo kon hij zware krachttermen 
uiten tegen rijen of reeksen als die niet wilden convergeren. Dat gebeurde in een sappig Westdries wat 
ik redelijk kon volgen omdat ik opgegroeid was in een aanpalend gebied in Noord-Holland. 
Aart was in het dagelijks leven vrij principieel. Hoewel hij zover ik begreep een overtuigd socialist was, 
reed hij geen auto omdat hij het principieel niet eens was met een belastingmaatregel van de regering 
Den Uyl. Hij vond dan ook dat hij niet met een ander mee kon rijden in een auto. Het gevolg was dat 
hij met de trein vanuit zijn woonplaats Winsum naar Groningen reisde, en vanaf het station de fiets 
nam. Dat deed hij ongeacht de weersomstandigheden en van regenkleding had hij denk ik nog nooit 
gehoord. Ik heb hem daardoor in de herfst regelmatig als een verzopen kat aan zien komen op het 
instituut. Wellicht voelde hij zich op zijn fiets verwant met zijn sportidolen. Aart was namelijk een groot 
liefhebber van wielerwedstrijden. De Tour de France was voor hem een jaarlijks hoogtepunt waarin hij 
helemaal opging. Hij kon met verve vertellen over wielerlegenden uit het verleden en gebruikte daarbij 
typisch Vlaams wielerjargon. Het werkwoord stoempen is mij nog steeds bijgebleven. 
Aart hield niet van reizen. Hij kreeg in 1988  een uitnodiging om een plenaire voordracht te geven 
tijdens het Nederlands Mathematics Congres dat toen gehouden werd aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Aart reisde bijna 4 uur met openbaar vervoer van Winsum naar Eindhoven, gaf zijn voor-
dracht, sprak uit beleefdheid na afloop nog een kwartier met een aantal collega’s en reisde toen direct 
weer terug naar huis.  Ik kan me ook niet voorstellen dat vaak congressen bezocht. Het gevolg was dat 
veel internationale collega’s zijn werk kenden, maar weinigen hem ooit ontmoet hadden. Toen Herold 
Dehling een afscheidssymposium organiseerde toen Aart met emeritaat ging, kwamen vooraan-
staande internationale vakgenoten graag naar Groningen om tenminste een keer Aart persoonlijk ont-
moet te hebben. 
Aart had niet veel op met techniek. Kopiëren liet hij aan secretaresses over. Op een gegeven dag vond 
hij het echter overdreven om voor elk blaadje dat gekopieerd moest worden, hulp te moeten vragen. 
Eén van de secretaresses legde Aart geduldig en op de meest eenvoudige manier uit hoe je een enkel 
blaadje kon kopiëren. Aart luisterde geduldig en nam zich voor in het vervolg eenvoudige kopieerklus-
sen zelf uit te voeren. Toen sloeg het noodlot echter toe. De dag erna bleken alle kopieerapparaten 
vervangen te zijn door een nieuw mode met een ander bedieningspaneel. Dat was te veel van het 
goede voor Aart en hij heeft daarna nooit meer geprobeerd om zelf een kopie te maken. Met dit in 
gedachten is het niet verwonderlijk dat Aart nooit een tekstverwerker heeft gebruikt. In plaats daarvan 
schreef hij alles met de hand. Ik herinner me een prachtig handgeschreven dictaat discrete wiskunde 
van bijna 100 pagina’s dat hij schreef gedurende de tijd dat ik bij hem promoveerde. Een heel herken-
baar, duidelijk handschrift zorgde ervoor dat het prettig lezen was. Nog monumentaler was de verza-
meling identiteiten met binomiaalcoëfficiënten die hij aanlegde. Aart was op de een of andere manier 
in aanraking gekomen met de zogenaamde umbrale calculus van Gian-Carlo Rota, een geweldige 



theorie van lineaire operatoren op de vectorruimte van polynomen waarmee allerlei combinatorische 
resultaten op een elegante manier verkregen konden worden. Mijn promotie-onderzoek  richtte zich 
op de kanstheoretische aspecten van deze theorie, met het idee om verder te bouwen op enkele arti-
kelen die Aart hierover geschreven had. Daarnaast had Aart de umbrale calculus ook gebruikt om iden-
titeiten te bewijzen. Hij begon een handgeschreven verzameling combinatorische identiteiten aan te 
leggen waarmee hij na zijn emeritaat verder is gegaan. Het eindresultaat is een document van bijna 
1300 (!) handgeschreven bladzijden (te downloaden via https://www.math.rug.nl/ber-
noulli/uploads/Archief/stamnew.pdf) . Ook buiten Groningen is deze tour de force niet onopgemerkt 
gebleken. Zo komt dit document ook voor op het digitale kansrekeningarchief van Charlies Goldie 
(http://www.prob.org.uk/ ). Op voorspraak van Jim Pitman (Berkeley) is een poging ondernomen om 
dit  document in het kader van het  “Global/World Digital Math Library” project te digitaliseren. Nie-
mand minder dan Bruno Buchberger (bekend geworden door de theorie van de Gröbner bases en het 
algoritme om deze bases uit te rekenen) heeft dit opgepakt met twee teams van het Research Institute 
for Symbolic Computation (RISC) van de Johannes Kepler Universiteit in  Linz. Ik kan niet terug vinden 
wat de huidige stand van zaken is. Ik hoop dit project ooit eens zal lukken en een prachtig blijvend 
eerbetoon aan Aart zal zijn. 
 
Alessandro Di Bucchianico 


