
































voorlichting. Maar hoeveel meer hebt Gij voor mijn leven betekend: Gij hebt 
mij Uw vriendschap willen schenken. Het onschatbaar vele, dat Gij mij hebt 
gegeven, kan ik niet vergelden; ik kan er alleen met innige dankbaarheid van 
getuigen. Het moge U voldoening geven, dat ik, Uw leerling, dit doen mag van 
deze plaats. 
Grote dank ben ik verschuldigd aan de Hooggeleerden Barrau en Wolff, mijn 
leermeesters aan de Groningse U niversiteit, alsmede aan hun opvolgers Schaake 
en van der Corput, die mij in een latere periode het voordeel schonken van hun 
kennis en hun vriendschappelijke genegenheid. 

Blijvend zal ik de gedachtenis vereren van mijn onvergetelijke mentor J ensema; 
de drie andere inspecteurs van het middelbaar onderwijs, onder wie ik heb 
mogen werken, ben ik erkentelijk voor hun opvatting van het begrip toezicht, 
waaraan zij de betekenis wilden hechten van een wederzijdse samenwerking 
zonder ambtelijke vormelijkheid. 
Mijn warme dank gaat uit naar de vele collega's bij het middelbaar onderwijs 
met wie ik in de loop der jaren in school- en verenigingswerk heb mogen ar
beiden aan eenzelfde taak. In het bijzonder moge ik nog eens getuigen hoezeer 
de herinnering aan de vriendschappelijke samenwerking met de docenten, het 
personeel en de leerlingen van de Deventer Hogere Burgerschool voor mij zal 
blijven leven. 

Dierbare Ouders, 
Deze dag is mij rijk in de eerste plaats door Uw aanwezigheid. Dieper clan ooit 
besef ik heden hoeveel ik dank aan Uw zorgen, Uw offers en Uw voorbeeld. 

Dames en Heren Studenten, 
Vele van mijn oud-leerlingen zag ik naar Delft gaan; niet altijd voldeden zij 
aan de verwachtingen. Doordat ik deelgenoot werd van succes of tegenslag 
kreeg ik een indruk van de studie aan deze Technische Hogeschool en met name 
ook van de moeilijkheden, die de wiskundige propaedeuse bieden kan. Als deze 
ervaringen mij iets hebben geleerd, clan is het de bevestiging van de oude waar
heid, dat begaafdheid niet slechts onverdienstelijk maar ook onvoldoende is 
en dat wiskundig inzicht verkregen wordt mede door inspanning en geduld. 
Naar het klassieke woord van Euclides is er nu eenmaal geen koningsweg naar 
de wiskunde. Gij studeert in een ernstige tijd, die aan het voorrecht student te 
zijn grotere verplichtingen verbindt dan ooit te voren. Wat de toekomst brenge, 
bedenk dat Uw toewijding en werkkracht het vaderland onontbeerlijk zullen 
ZlJn. 

Ik heb gezegd. 
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