
In memoriam Aart Stam (1929-2020)

Henk Broer en Henk de Snoo

Figuur 1: Aart Stam tijdens een diner

Aart Stam is op 29 September 2020 op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woon-
plaats Winsum. In zijn lange loopbaan in Groningen heeft hij velen van ons beı̈n-
vloed door onderwijs of onderzoek. Wij gedenken hem hier met enige persoonlijke
herinneringen. Aart Johannes Stam werd geboren op 19 januari 1929 te Wormer-
veer. Hij doorliep het Zaandams Lyceum en deed in 1947 eindexamen. Vervolgens
studeerde Stam wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij
op 19 November 1953 het doctoraalexamen natuurkunde cum laude aflegde. Na-
dien was hij leraar aan het Gemeentelijk Lyceum te Haarlem tot hij van 1954 tot
1956 als dienstplichtige door de Koninklijke Luchtvaart gedetacheerd werd bij het
Fysisch Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO in Den Haag. Na
zijn militaire dienstplicht bleef hij bij ditzelfde laboratorium tot 1960 werkzaam.
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Inmiddels was hij op 8 April 1959 aan de Technische Hogeschool Delft bij J.L. van
Soest gepromoveerd op het proefschrift Some mathematical properties of quantities
of information. Vanaf 1960 vervulde Stam de functie van wetenschappelijk hoofd-
ambtenaar aan deze Hogeschool, waar hij bij J.W. Cohen ”het vak leerde”. In 1963
werd hij benoemd tot hoogleraar in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschap-
pen aan de Rijksuniversiteit te Groningen om onderwijs te geven in de toegepaste
wiskunde. Op 3 maart 1964 aanvaardde hij deze taak met het uitspreken van een
rede De rol van de waarschijnlijkheidsrekening in de wiskunde. Vanwege de pensi-
oengerechtigde leeftijd nam hij op 1 Januari 1994 afscheid van de universiteit. Tot
op hoge leeftijd is hij wiskundig bezig geweest.

Figuur 2: Knapste jongen van de klas

Onderzoek. Aart Stam had een veelzijdige belangstelling, hetgeen blijkt uit zijn
wetenschappelijk œuvre. Oorspronkelijk ging zijn belangstelling uit naar de zui-
vere wiskunde, maar Cohen wist hem ervan te overtuigen dat hij het Groningse
aanbod voor de leerstoel toegepaste wiskunde moest accepteren. In zijn inaugurele
rede deed hij de volgende bewering: ”De toegepaste wiskunde kan een belangrijker
rol spelen in de zuivere wiskunde dan tot dusverre het geval was, daar ze de zui-
vere wiskunde niet slechts problemen verschaft, maar ook oplossingsmethoden en
bewijstechnieken.” Later zei hij meermaals, enigszins schuins lachend: “Eigenlijk
ben ik een analyticus.”

Ter gelegenheid van zijn afscheid werd door Herold Dehling op maandag 17 en
dinsdag 18 Januari 1994 een symposium georganiseerd. Het is aan Stam’s weten-
schappelijke reputatie te danken dat hier een aantal zeer prominente onderzoekers
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aan deelnam, waaronder de al genoemde Cohen. Na zijn pensionering is hij blijven
rekenen, hetgeen in 2013 resulteerde in: Binomial sums with old-fashioned proofs,
meer dan duizend bladzijden aan formules, grotendeels in zijn karakteristieke hand-
schrift, zie de website

https://www.math.rug.nl/bernoulli/Geschiedenis/Stam ,

waar ook meer informatie over Stam’s werk en ook het afscheidssymposium te vin-
den is. Hij was tamelijk bescheiden over zijn werk en vermeed het op de voorgrond
te treden. Hij bezocht maar zelden een congres en had ook een hekel aan reizen. In
1988 werd Stam uitgenodigd voor een plenaire voordracht bij het Nederlands Ma-
thematisch Congres, dat toen in Eindhoven werd gehouden; het kostte hem bijna 4
uur met het openbaar vervoer van zijn woonplaats Winsum naar Eindhoven. Daar
gaf hij zijn voordracht, praatte nog een kwartier lang na met enkele collega’s en
vertrok toen direct weer naar huis.

Onderwijs. Velen zullen zijn colleges in de waarschijnlijkheidsrekening, maat-
theorie en stochastische processen herinneren. Voor het eerstgenoemde vak had hij
een leerboek Inleiding tot de waarschijnlijkheidsrekening geschreven, dat in 1964
werd uitgegeven bij De Technische Uitgeverij H. Stam N.V. Dit goedgeschreven
boek was een prettig hulpmiddel bij de studie, mede dank zij de vele vraagstukken.
Zijn colleges waren stuk voor stuk boeiend; oud-studenten en promovendi hebben
niets dan lof. We citeren Wim Klein Haneveld: “ . . . professor Stam, voor mij een
top docent. Die gaf ooit een college in een hoge uithoek van het academie gebouw
(of het Kapteynlab?) voor Niels Kalma, Ben van de Genugten, Klaas Nevels en
mij. Als je zijn colleges had uitgeschreven, had je een mooi lopend verhaal, dat je
vanzelf uit je hoofd kende wanneer je tentamen ging doen.” Later kwamen ook van
Stam de handgeschreven college-dictaten zoals destijds in de mode; in zijn geval
was het handschrift extra groot. Naar verluid vond hij ook veel voldoening in het
geven van colleges en het helpen van studenten.

Bestuur. Toen Stam in 1964 aantrad moest het wonder der universitaire democra-
tisering nog een aanvang nemen. Het siert Stam dat hij later de daaruit voortvloei-
ende werkzaamheden niet uit de weg ging. Dat ging overigens niet bijzonder van
harte, maar versterkte wel zijn gevoel voor humor, waardoor een aandachtig toe-
hoorder wel eens de indruk kreeg dat hij de zaken niet heel erg serieus opvatte. Zo
was hij een tijdje decaan van de subfaculteit Wiskunde. Tijdens de vergaderingen
vergeleek hij veel van de optredende problemen met die van de ’hondenbelasting
in Wormerveer’. Ook werd er regelmatig een ’hoop doorgeknakt’. Naar aanleiding
van de Nota Posthumus moest in 1968-69 een zelfstudie geschreven worden, waar-
van hij zich kweet onder het motto “vroeg uit de veren om te Posthumiseren.” Stam
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heeft ook lange tijd een bestuurlijke rol gespeeld bij de zogenaamde Interfaculteit
voor de Econometrie, een gezamenlijke onderneming van de faculteiten Wiskunde
& Natuurwetenschappen en Economische Wetenschappen (als Gronings antwoord
op ontwikkelingen elders).

Tenslotte. Stam was een was zeer bevlogen mens en kon onverwacht stevig tekeer
gaan, bijvoorbeeld tegen reeksen die maar niet wilden convergeren. Tegen mensen
was hij overigens altijd voorkomend. Hij was in sommige zaken vrij principieel. Zo
reed hij geen auto omdat hij het niet eens was met een belastingmaatregel van de
regering Den Uyl (1973-77) en hij kon ook niet met anderen meerijden. Hij kwam
met de trein vanuit Winsum naar Groningen en ging vervolgens per fiets naar het
instituut. Vermoedelijk had Stam nog nooit gehoord van regenkleding en hij kwam
dan ook vaak aan als een verzopen kat. Over zijn leven buiten het instituut is niet
veel bekend. Wel dat hij een Tour de France fanaat was, die ’s zomers daarvoor
vele dagen aan de buis gekluisterd was. Het gezin Stam nuttigde dan ook geen
vitamine tabletten, maar sprintpillen. Ook verzamelde Stam munten en had zelfs
een publicatie over numismatiek. Rekenen was zijn lust en zijn leven; hij bleef
rekenen tot het niet meer ging. Hoewel Aart Stam al geruime tijd uit het zicht
verdwenen was, leeft hij in onze herinnering voort als een aardige kerel met een
groot gevoel voor humor en ook een flinke dosis zelfspot.

Dankwoord. Wij zijn Alessandro di Bucchianico, Herold Dehling en Wim Klein
Haneveld dankbaar voor hun waardevolle bijdragen aan dit verhaal. Ook worden
zijn kinderen Jan en Anneke Stam bedankt voor hun aanvullingen.
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