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IN MEMORIAM PROF. DR J. POPKEN

DOOR

H. JAGER en C G LEKKERKERKER

Op 6 augustus 1970 overfeed na een meer dan twee ]aar durende 
ziekte, Prof Dr J Popken, hoogleraar in de analyse en getallenleer 
aan de Umversiteit van Amsterdam, lid van de Konmklijke Neder- 
landse Akademie van Wetenschappen

Jan Popken werd geboren op 14 december 1905 te Smilde (Dr ) 
Van 1919-1924 doorliep hi] de Rijks-H B S te Assen waarna hi] 
wis- en natuurkunde met hoofdvak wiskunde gmg studeren aan de 
Rijksumversiteit te Groningen Na in 1930 cum laude bet doctoraal 
examen te hebben afgelegd vertrok hij samen met J F Koksma 
naar Gottingen om er colleges te volgen bij E Landau Het verblijf 
in Gottingen en de kenmsmakmg met E Landau, Emmy Noether, 
R Conrant en H Weyl maakte een diepe mdruk op Popken en was 
volgens zijn eigen zeggen van grote betekems voor zijn verdere
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wiskundige ontwikkelmg In 1935 promoveerde hij in Groningen bij 
Prof Dr J G. van der Corput cum laude op het proefschnft „Ueber 
anthmetische Eigenschaften analytischer Funktionen”

Van 1937 tot 1945 was hi] leraar aan enkele middelbare scholen 
o a. te Den Haag, Veendam en Ter Apel, terwijl hij in 1937 te 
Groningen en in 1940 te Leiden als pnvaatdocent werd toegelaten 
In 1947 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar te Utrecht, in 1955 
volgde hij Prof van der Corput op in Amsterdam Verder vervulde 
hij gasthoogleraarschappen aan de Umversiteit van Minnesota te 
Minneapolis (1953-1954) en aan de Umversiteit van Califorme te 
Berkeley (1960 en 1962-1963) In 1954 werd hij benoemd tot lid van 
de Konmkhjke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Popkens wetenschappehjke werk is in hoofdzaak gewijd aan 
problemen rond irrationahteit en transcendentie Bij deze problemen 
treden analytische functies op die een Taylor-ontwikkelmg met 
rationale of algebraische coefficienten bezitten, algemeen gesproken 
gaat het er om verbanden te leggen tussen enerzijds de aard van de 
functie (algebraische functie, algebraisch-transcendente functie), 
of het anthmetisch karakter van een functiewaarde of een stelsel 
functiewaarden, en anderzijds de orde van grootte van de Taylor- 
coefficienten of de daarm optredende pnemfactoren We laten de 
volgende punten de revue passeren

(1) Tmnscendenhematen voor individuele gdallen
Nadat in 1873 door Hermite de transcendentie van e en m 1882 

door Lmdemann de transcendentie van n was bewezen drong zich 
het probleem op, deze in feite negatieve uitspraken om te zetten in 
positieve door zogenaamde transcendentie- en approximatiematen 
voor deze getallen te geven.

Onder een transcendentiemaat voor een transcendent getal | 
verstaat men hierbij een positieve functie T\m, n) zodamg, dat 
|P(f)l > T{H, n) als P een polynoom van de graad n met geheel 
rationale coefficienten en met hoogte H is Een approximatiemaat 
van een transcendent getal | is een positieve functie K{m, n) 
zodamg, dat voor elk algebraisch getal a geldt || — a| > K{H, n) 
met n de graad en H de hoogte van a.

Reeds als student publiceerde Popken zijn artikelen [2,3]*),

'■) De nummers tussen [ ] verwijzen naar de bxjgevoegde lijst van publicaties.
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waarmee hij meteen bekendheid verwierf In [2] wordt aangetoond 
dat er slechts van n afhangende functies X\{n) en X^n) zijn zo, 
dat door T{H,ri) = 77~?!'-;ii/iogiog# een transcendentiemaat voor 
e en door K{H,n) = H een approximatiemaat voor e
gegeven wordt, H > 3 Hiermee werd een oud resultant van Borel 
uit 1899 aanzienhjk verscherpt Voor jt, waarvoor na het bewijs van 
Lmdemann nog geen enkel positief resultant was afgeleid, gaf 
Popken in [3] de approximatiemaat K{H, n) = 2-^^ Daartoe 
gestimuleerd door Landau, bepalen Popken en Koksma een trans
cendentiemaat voor het getal en, waarvan Gel’fond in 1929 de 
transcendentie had aangetoond Zij vmden als een transcendentie
maat voor en, zie [6]

T{H, n) = c{n, s) exp f—(4 + e) ^ H ), e > 0
V log log 11 J

Dit werk van Popken vormt de eerste belangnjke phase m het 
onderzoek naar transcendentiematen en de daarmee direct samen- 
hangende Mahlerse klasse-mdelmg Voor latere verscherpmgen van 
de bovengenoemde resultaten door met name Mahler en Fel’dman 
zij verwezen naar Th Schneider, Einfuhrung m die transzendenten 
Zahlen, Spnnger-Verlag, Berlm-Gottmgen-Heidelberg, 1957

(2) Grootte van pnemfactoren
Zij /(v) = 2 a-nXn een machtreeks met rationale coefficienten en 

zij pn de grootste pnemfactor van de noemer van an, als 0Ln m zijn 
gereduceerde vorm geschreven is Volgens een resultant van 
Hurwitz geldt een schattmg pn = 0{nc), mgeval / algebraisch- 
transcendent is, d w z voldoet aan een algebraische differentiaal- 
vergehjkmg. Popken vmdt voor elementaire functies, met een zekere 
restrictie, de schattmg pn = 0(n) [9 V] Daarmee is een mtspraak 
van Tsjebysjev waargemaakt. Ook generahseert hij Hurwitzs resul- 
taat voor algemene reeksen van Dinchlet in plaats van machtreek- 
sen [19] Verder onderzoekt hij pnemfactoren in de tellers van de 
partiele sommen van een machtreeks [37],

(3) Ondergrenzen voor Taylorcoeffictenten
Zij nu f{x) = 2 ocnxn een machtreeks met algebraische coeffi

cienten Popken laat zien dat als / een tak van een algebraische 
functie is, er een getal c > 0 bestaat zo, dat voor n > 1

o:w = 0 of \a.n\ >cn
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[9 III] In het geval van rationale coefficienten is dit een gevolg 
van een stelling van Eisenstem Voor het algemenere geval dat / 
algebraisch-transcendent is en de coefficienten algebraisch zijn, 
verknjgt Popken een mtspraak

an = Q ot \oLn\ > e-cnXos2n{n > 2)

Daartoe leidt hij eerst een analoge uitspraak af voor njen van alge- 
braische getallen die aan een recurrente betrekkmg van zeer alge- 
mene aard voldoen [9 IY] Later gebruikt hij samen met Mahler dit 
laatste resultant om te bewijzen dat van de dne grootheden

corj co4g2 ®6g3
7l2 ’ Jl4 ’ 7l6 ’

behorende by een niet-ontaarde f>-functie, er mmstens een trans
cendent is, [10].

(4) Onafhankdijkheid van funchewaarden
Popken generahseert en verscherpt resultaten van Hurwitz en 

Perron inzake rationale onafhankelykheid van waarden van een 
functie / en van afgeleiden van /, waarby / een gehele transcendente 
functie is die voldoet aan een differentiaalvergelykmg van de vorm

KL0 P,{x)fV(x) = 0
Zyn laatste resultant in deze richting is tevens een generahsatie 
van de bekende stelling dat n getallen exi, .. , ex„ rationaal on- 
afhankelyk zyn, als Xy, , xn onderlmg verschillende rationale 
getallen zyn [9 I-II, 11],

(5) Differentie-differentiaalvergeh] kmgen
Enkele artikelen handelen over gehele transcendente functies / 

die voldoen aan een hneaire differentie-differentiaalvergelyking. 
Onder bepaalde voorwaarden is /(a) een transcendent getal voor elk 
algebraisch getal a, met slechts emdig veel uitzondermgen [25-27]

(6) Algebraische afhankehjkheid van anthmehsche functies
Men noemt anthmetische functies /i, f-z, ., fr algebraisch af- 

hankelyk indien er een niet-triviaal polynoom m r vanabelen 
P{u\, u%, . ,ur) = ■ ■ MjTbestaatzodanig, dat de anth-
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metische functie P, gedefimeerd door

P = Sw^w/ij* /I2 * • * fr
identiek nul is Hierm is met * de Dinchlet-convolutie aangegeven, 
terwyl fn staat voor f * f * * f,n factoren.

Popken bewyst o a de volgende stelhngen 
Indien de functies /i, /a, , fr algebraisch afhankelyk zyn bestaan
er getallen ay, «2, . , ar> met alle nul, zodanig dat S apfp{P) = 0 
voor alle pnemgetallen p met uitzondermg van ten hoogste emdig 
vele [38] Zyn de functies /i, fz, ■ , fr bovendien multiphcatief dan 
kan men zelfs r gehele getallen yi, ya. met alle nul, vmden
met 2 1pfp{p) = 0, weer voor byna alle pnemgetallen -p [39] Verder 
bevat [38] een stelling die, vertaald in termen van Dinchlet- 
reeksen, onder andere de bekende stelling van Ostrowski, die zegt 
dat de £-fiinctie van Riemann met voldoet aan een algebraische 
differentiaal-differentievergely king, oplevert

De artikelen [42, 45] bevatten verdere toepassingen van bovenge- 
noemde resultaten m de theone der f-functies, terwyl in [46] het 
onderzoek uitmondt in het aangeven van de volgende differentiaal- 
transcendentiemaat voor de C-functie van Riemann Zy /(^o, X\, 
. , xr) ^ 0 een veelterm met complexe coefficienten en graad 
g >2 Zy (in'n~s de Dinchlet-reeks van f(C, V, > f(r)) en
N zo, dat ax 0, ay = az = ■ ■ = aw-i = 0. Dan is er een abso
lute constante c zodanig dat

> {eg log {r + 2) log2 (r + 2)}-a.

Hiermee is de negatieve uitspraak van Hilbert, dat de f-functie met 
voldoet aan een algebraische differentiaalvergelykmg, weer omgezet 
in een positieve Zo is Popken m zyn op een na laatste artikel dus 
teruggekeerd tot hetzelfde soort problemen als die uit de artikelen 
uit zyn studententyd

Popkens publicaties munten uit door grote helderheid. De be- 
wyzen, die vaak gecomphceerde en speciale, voor het gebied ken- 
merkende redenermgen vereisen, zyn gesphtst in overzichtelyke 
ketens van hulpstellmgen Stap voor stap wordt voor de lezer het 
beoogde doel naderby gebracht

Popken had grote belangstellmg voor de geschiedems van zyn 
vakgebied, zoals blykt uit zyn artikelen [15-17, 22, 31, 33]. Daar-
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naast had hij oog voor de maatschappelijke betekems van de wis- 
kunde Aparte vermeldmg verdienen hier zijn beide oraties aan de 
voorbereidmg waarvan hij lange tijd en met grote nauwgezetheid 
arbeidde In zijn Utrechtse oratie [21], die herdrukt werd in het 
tijdschrift Euclides, beschreef hij op mterst boeiende wijze hoe 
de mensheid zich moeizaam het getalbegnp heeft eigen gemaakt In 
zijn Amsterdamse oratie [36] ging hi] mtvoeng in op de wisselende 
waardenng die de maatschappi] in de loop der eeuwen voor de 
wiskunde aan de dag heeft gelegd, en onderstreepte hi] omgekeerd 
de noodzaak die er voor de wiskunde bestaat steeds weer meuwe 
impulsen vanuit de maatschappi] te ontvangen

In zijn colleges schonk Popken grote aandacht aan de didactische 
vormgeving Daarbij ontbrak de humonstische noot met In zijn 
semmana overtuigde hi] zijn studenten van het belang van het 
helder formuleren van een gedachtegang

Onder Popkens leidmg kwamen acht proefschnften tot stand 
Zijn promovendi begeleidde hi] met veel enthousiasme Zij konden 
profiteren van zijn grote kennis der wiskundige hteratuur en van 
zijn vermogen verbanden en ontwikkelmgsmogehjkheden te zien, 
ook van wiskundige theoneen die buiten zijn eigenhjke werkterrem 
lagen Een promotie bij Popken betekende daarom voor veel 
van zijn promovendi emge jaren van nauwe wetenschapppehjke 
samenwerkmg

LIJST VAN PUBLICATIES VAN J POPKEN

[1] Sm la nature anthmehquedunomhyee,C R Pans 186, p 1505-1507,(1928)
[2] Zur Transzendenz von e, Math. Zextschnft 29, p 525-541,(1929)
[3] Zur Tmnszendenz von n, Math Zeitschnft 29, p 542-548, (1929)
[4] met J G van der Corput Ueber den kleinsten Wert etmger quadrattscher 

Formen, Proc Kon Akad v Wetensch Amsterdam 34, I p 615-630, 
II p 767-781, III p 951-964, (1931)

[5] Ueber dte ordmare Nullstellenverteilung ernes Produhtes von Weterstrass’schen 
a-Funkhonen, Pioc Kon Akad v Wetensch Amsterdam 34, p 1126-1140, 
(1931)

[6] met J F Koksma Zur Transzendenz von en, Journ f d r u a Math 168, 
p 211-230, (1932)

[7] Ueber einige Determmanten, Proc Kon Akad v Wetensch Amsterdam 35, 
p 542-546, (1932)

[8] Ueber eme tngonometnsche Summe, Proc Kon. Akad y Wetensch Amster
dam 35, p 668-680, (1932)

7

[9] Ueber anthmettsche Figenschaften analytrscher Funktionen, Proefschnft 
Groningen 1935, 121 p

[10] met K Mahler Em neues Pnnzip fur Transzendenzbeweise, Vroc Kon Akad 
v Wetensch Amsterdam 38, p 864-871, (1935)

[11] Eine anthmetische Eigenschaft gewtsser ganzer Funktionen, Proc Kon Akad 
v Wetensch Amsterdam 40, I p 142-150, II p 263-270, III p 349-357, 
(1937)

[12] Over het rekenkundtg karakter van getallen, Openbare les gegeven bij de aan- 
vaardmg van de functxe van pnvaatdocent aan de Umversiteit te Groningen, 
P Noordhoff N V , Gronmgen-Batavia, 21 p , 1937

[13] lets over rechthjnig bewegende punten, Handehngen 27-ste Ned Natuur- en 
Geneeskundig Congres Nijmegen, p 82-84, (1939)

[14] De ontwrkkehng van het getalbegnp, Openbare les gegeven bij de aanvaardmg 
van de functie van pnvaatdocent aan de Umversiteit te Leiden, P Noordhoff 
N V , Gronmgen-Batavia, 16 p , 1940

[15] On Lambert’s proof for the irrahonhty of n, Proc Kon Ned Akad v Weten
sch 43, (1940) = Indag Math 2, p 279-281, (1940)

[16] Over de onmeetbaarhezd van n, Euclides 17, p 217—227, (1941)
[17] Over het getal n, Euclides 18, p 8-14, (1942)
[18] Over de irrahonalileit van de tangens van een rationaal getal, Norsk Matematisk 

Xidssknft 26, p 66-70, (1944)
[19] An anthmetical property of a class of Dmchlet’s senes, Proc Kon Ned Akad 

v Wetensch 48, (1945) = Indag Math 7, p 105-122, (1945)
[20] met II Turkstra A P-adic Analogue of a Theorem of Lebesgue rn the Theory 

of Measure, Proc Kon Ned Akad v Wetensch 49, (1946) = Indag Math 8, 
p 505-517, (1946)

[21] De leugdpenhelen van het getal, Oratie uitgesproken bij de aanvaardmg van het 
‘ ambt van hoogleraar aan de Rijks-Umversiteit te Utrecht, P Noordhoff N V ,

Gronmgen-Batavia, 23 p , 1947, Euclides 23, p 80-97, (1948)
[22] Over de irrahonahteit van n, Rapport Math Centrum ZW 1948-014, 5 p
[23] A property of a Dinchlet senes, representing a function satisfying an algebraic 

difference-differential equation, Proc Kon Ned Akad v Wetensch 52, 
(1949) = Indag Math 11, p 159-164, (1949)

[24] Remark on my paper “On Lambert’s proof for the irrationality of si’’, Proc 
Kon Ned Akad v Wetensch 52, (1949) = Indag Math 11, p 164, 
(1949)

[25] Two arithmetical theorems concerning linear differential-difference equations, 
Proc Intern Congress of Mathematicians, 1950, Cambridge, Mass , U S A , 
Vol I, p 324

[26] An arithmetical theorem concerning linear differential equations of infinite order, 
Proc Kon Ned Akad v Wetensch 53, (1950) = Indag Math 12, p 522—533 
(1950)

[27] An arithmetical theorem concerning linear differential-difference equations, 
Publ de 1’Inst Math de 1’Acad Serbe des Sc 4, p 121-128, (1952)

[28] met K Mahler Over een maximumprobleem uit de rekenkunde, Nieuw Arch 
v Wiskunde (3), 1, p 1—15, (1953)

[29] Inmemortam Prof Dr J A Nieuw Arch v Wiskunde (3), 1, p 89-91,
(1953)



8

[30] Asymptotic expansions from an algebraic standpoint, Proc Kon Ned Akad v 
Wetensch Amsterdam. 56, (1953) = Indag Math 15, p 131-143, (1953)

[31] Enkele facetten van Gauss’ oeuvre, Euclides 30, p 282-292, (1954-55)
[32] On convolutions m number theory, Proc Kon Ned Akad v Wetensch 

Amsterdam 58, (1955) = Indag Math 17, p 10-15, (1955)
[33] XJn apergu histonque sur les nombres transcendants, Bulletin de la Soc Math 

de Belgique, p 71—82, (1955)
[34] Un theorems sur les nombres transcendants, Bulletin de la Soc Math de 

Belgique, p 124-130, (1955)
[35] Some theorems concerning transcendental numbers, Colloque sur la theone des 

nombres, Bruxelles 1955, Georges Thone, Liege, Masson et Cie, Pans, 1956, 
p 107-110

[36] Mathesis en Maatschappi], Oratie uitgesproken by de aanvaardmg van het 
ambt van gewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Universiteit van Amster
dam, J B Wolters, Gronmgen-Djakarta, 24 p , 1957

[37] Arithmetical properties of the Taylor coefficients of algebraic functions, Proc 
Kon Ned Akad v Wetensch Amsterdam 62, (1959) = Indag Math 21, 
p 202-210, (1959)

[38] Algebraic dependence of arithmetic functions, Proc Kon Ned Akad v Weten
sch Amsterdam 65, (1962) = Indag Math 24, p 155—168, (1962)

[39] On Multiplicative Arithmetic Functions, Studies m Mathematical Analysis 
and Related Topics, Stanford University Press, Stanford, Cal, 1962, p 
285-293

[40] met F Kuiper On the so called von Neumann-numbers, Proc Kon Ned Akad 
v Wetensch Amsterdam 65 (1962) = Indag Math 24, p 385—390, (1962)

[41] Irrational power series, Proc Kon Ned Akad v Wetensch Amsterdam 66 
(1963) = Indag Math 25, p 691-694, (1963)

[42] Note on a generalization of a problem of Hilbert, Proc Kon Ned Akad v 
Wetensch 68 (1965) = Indag Math 27, p 178-181, (1965)

[43] met L Kuipers In Memonam J F Kohsma, Nieuw Arch v Wiskunde (3), 
13, p 1-18, (1965)

[44] De reele getallen van getaltheorehsch standpunt uit behehen, Euclides 41, p 
244-254, (1965-66)

[45] Algebraic independence of certain zeta functions, Proc Kon Ned Akad v 
Wetensch Amsterdam 69 (1966) = Indag Math 28, p 1-5, (1966)

[46] A measure for the differential-transcendence of the zeta-function of Riemann, 
Abhandlungen aus Zahlentheone und Analysis Zur Ermnerung an Edmund 
Landau (1877-1938), VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1968

[47] A contribution to the Thue-Siegel-Roth problem, Colloquia Mathematica Soc 
Janos Bolyai 2, Number Theory, Debrecen (Hungary), 1968, p 181-190

9

ONDER LEIDING VAN J POPKEN 
TOT STAND GEKOMEN PROEFSCHRIFTEN

[1] L M de Haan, Over de meethundige voorstelhng van machtreeksen, Utrecht, 
juni 1953

[2] H van Rossum, A theory of orthogonal polynomials based on the Padd table, 
Utrecht, juh 1953

[3] C G Lekkerkerker, On the zeros of a class of Dinchlet series, Utrecht, mei 1955
[4] A van der Sluis, General orthogonal polynomials, Amsterdam, mei 1956
[5] H Jager, A multidimensional generalization of the Padi table, Amsterdam, 

juni 1964
[6] F Kuiper, On approximations in valued fields, Amsterdam, februari 1965
[7] H G Meijer, Uniform distribution of g-adic numbers, Amsterdam, maart 1967
[8] R Tij deman. On the distribution of the values of certain functions, Amsterdam, 

november 1969

(Received, November 27, 1970) Universiteit van Amsterdam


