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Mijne Heren Bestttl11·dere1z vari Siad e,1 Uni-

versiteit,
Dames en Here1z Professore11, Lectore11 ·e,z
Privaaf-Doce1zten,
Danzes en Heretz Studente1z,
e11 voorts Oij alle1z, die door Uw aanwezigheid
op deze plaats blijlc ge,eft van Uiv belangstelling

in het levetz der Universiteit.
Toen Newton zijn Principia Matl1ernatica schreef, kon 11ij 11iet
voorzien, dat hij daardoor Gulliver naar een onbewoo11d eilandje zou
sture11, waar op ee11 war1ne zomern1iddag een door de Iuch1 drijvend gevaarte vlak bij de11 onverbeterlijken 011tdekkingsreiziger in zee
neerstrijkt. Dit gevaarte, Lapu·ta gehete11, is in de macht van wiskundigen, die met het hoofd in de. nek •peinzend rondlopen e11 zich·
zo hartstocl1telijk aan bespiegelinge11 en overpeinzi11ge11 overgeve11,
dat speciaal daartoe aangestelde bedie11den hen voortdurend uit ht1n
verstrooidheid moeten wakker kloppe11. Zij verto11en een verbazende
loomheid van gees·t en tege11zin in het begrijpe11 van andere zaken,
dan die, waarbij lijntjes e11 vlal{jes en muzielcnoten de hoofdrol
spele11, 1naar toch verbeelde11 zij zich van de overige dingen minste11s
eve11veel, zo niet meer verstand te hebben dan andere11, die zich
speciaal met die kwesties bezig houden. Critiek, vitterigheid en betweterij zijn dan ook bij hen schering e11 inslag, behalve als ze l1et
eens zijn, hetgeen httn zowat twee- of drien1aal in hun gehele !even
overkon1t. Het ontbreekt hun totaal aan vi11dingrijkheid e11 verbeeldingskracl1t, j a hun taal 1nist zelfs een woorct voor deze eige11schappen, maar toch verkeren ze doorlopend i11 ee11 toestand van
gejaagdheid e11 onrust, bezorgcf als zij zich maken ove1· rampe11,
die ergens in het heelal over 1nillioenen jaren zouden kunne11 geschieden. De hoofds·tad van het land bezit ee11 schitterende academie
van wetenschappen, waar beroen1de leer1neesters op ·een zonderlinge
manier docere11 en grote geleerden streven 11aar volslagen onpraktische ontdekkingen.
De kleermal{er, die Gulliver ee11 costuttm 1noet aanmeten, bepaalt
zijn lichaamslengte met qttadrant, passer e11 liniaal. Tengevolge van
een reke11fout wordt het pak een volledige 1nislukking, maar in dat
land valt zo iets gelukkig 11iet op, 01ndat reke11fot1ten daar regel zijn.
111 deze satire wordt vooreerst de in de wolken leve11de dromer
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tlelact1eiijk ge 111 aakt, die geheel in zij11 bespiegelingen over math·e111atische syn1bolen opgaat, zonder zich af te vragen of zij n onderzc>ekiiige11 ooit enig praktiscl1 nttt zttllen opleveren, .maar die toch,
cioor ee 11 zox1derlinge s1Jeling va11 het lot, onmisbaar is in de rij der
<)Itt(lekkers, die 011s in staat stellen in twee dagen van Batavia naar
\
sterdatn
te
vliegen
e11
geh·ele
steden
binne11
enkele
minuten
van
1 111
cie aardbode111 \\.reg ·te vagen. Swift kan niet nalaten ook de wiskt1r1cie-lera1·e11 in ee11 bespottelijk daglicht te plaatsen, maar omdat
,lat Z() i11 zijn kraarn te pas ko1nt, houdt hij een derde ca·tego1·ie, die
tocl1 in zij11 verhaal onn1isbaar is, achter de scl1erme11, 11amenlijk
l1c11~ tlie (ie 111atl1esis 011 de natt1urkunde toepassen. Zonder het mins·te
st<)t)tje of schokje, z\ri.reeft, rijst of daalt Laputa naar believen e11
tle oi1per.111a'tl1ematictts bo1nbardeert van uit de Iucht op opstandeli11gt'11,
ciie
\\'egkrt1ipe11
i11 schuilkelders, precies alsof het 1·940 was .
.
,.

.

1\'\erk"\ aardig ciat i11 deze persiflage, ingegeven door een persoonlijke
\vt·ok tegc·11 Nev\iton en een onredelijk vooroordeel tegen de wiskt1r1c·le e11 tie natuurwete11schappe11, de schrijve1· toen a.I voorzien
J1eeft, dat cte \viskunde de mensheid eenmaal in s·taat zou stelle11
,ie r1att1ttr te bel1eerse11, te11 goede en ten kwade .
.(£\a11 de drie ge11oe1nde typen van math·ematici n1oet de Universitl~it t1aar aandacht wij de11. Zij behoeft dat, al·thans voorlopig, niet
te cioe11 111et het geslepe11 en geniale gilde der wiskundigen, die zich
OJJ l1et gebiecf van de misdaad bewegen (pro of contra, al naar
gelar1g dat uitvait); vertegenwoordigers van dat gilde heb ik tot
nog toe l1elaas allee11 i11 romans ontmoet.
De t\\'ee dele11, vva,arin de wiskunde verdeeld worden, d1·agen de
namer1 van zuivere e11 toegepaste wiskunde, alsof het tweede minder
zuiver \¥as dan het eerste. ·Op den beoefenaar van de zuivere
111athesis zijn de voigende regels van Shakespeare van toepassing:
1

,.,.f urns the111 to sh,apes and gives to airy nothing .

A local habitation a.nd a name.
Schenkt hun een vor1n en geeft aan luchtig niets
Een "'-'Oonplaats en een naam.
Dit n1oet 1ne11 als volgt verstaan. Eenheid en herhaling leveren
c.ie rij der natuurlijke getallen, met behulp waarvan me11 weer nieuwe
l)egrippe11 kan vo1·rnen. Als allereenvoudigsten treden de paren der
11atuurlijke getalle11 op, bijvoorbeeld (8, 3) en (14, 6). Krachtens
zijn absolttte souvereinitei·t geeft de ma.thematicus aan deze nieuwe
schappen vast

e11

geeft l1un een plaats te midden van de reeds

r11 tit)r1ale getalit~t1 en cta11 tie<."reteert 11 ij. (i:1 t tit~ s<>111 \1 :111 t:ie t\vee
gt:t1c>cr11c:le JJt:1rc:11 ( 8, 3) (~r1 ( t 4, ,·) ·:) g~I i.i k is :1r111 [j; l)ij at1ller(• geIegt-,r1hetic~11 \\leei· sr)rcck t 11 ij va11 r1cg tttie,re tlf (~()1111·1 lcxt~ gt~tfl IIt; it t~11

tc~lkc~11s k(~1·1t l1ij aa11 ,ic s<.)111 t~c11 a11(Jere \\';·1ar(:le t()C. 1-ic~e·ft l1ij zij11
gr<:it1(i\V(~ t ec~ 11111:1,11 (>I) g es tel c.i, (ia 11 is 11 ij \ erp Iict1 t z icl·t (.i~1;1 r:l~-111 sla a f s
te l1ot1c.ic 11, \\'at1t t.•l:t1 klei11e \\ ijzigi11g i11 et:11 scl1i_~11lJ:'.1~1r t)a1tlt t'gescl1ikt
fJ1111 t \1 a11 (le c<~) 11st it tt tie \\/e1~1,t (ie ,gc liel(l \\'t.~ tgt:\:i 11 g ()tlt:! (:1·s tel)t)\.'li 11.
l~·I ij kt·ijgt t1ar1 et!tl gel1eel 11ie11\\re ,viskuncie. l3etret.trt (1ij li( ti.i(11
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edele tlot>1~ lJ l)e(Jefe11cie \\:·etL·t1scl1ar), 11<.>g t 151 a11(:lere algel>ra 's
111(1gt.~lijk zijr1, elk algcl1r1(•t1c1· c1(111 ftie, \\~c·ll<e l.J is \'<l,·11·gt~lc. gi~l? <::)f
\lit1cit U l1et et·11 gert1ststt::lli11g, (.lat l.J\\' l<ii1(iskil!1(lerl't1 latc·r <)J) scl1c}()I
it1 geer1 gev·al 111t:er ti.an 1152 \Jersci1iiler1de aig;(~l)r,1~s zt.1llt·t1 ler(:11.?
D~1t zal tt~tJlt\\'C:'IlS \\ el c·11i2"c· tii(j
(tttrt:11, \\";1i1t t~t· zit., . 11 tl()!.! slec~t1ts C(~11
,.i
JJaar l1<>ntierci :tlgel)ra 's <.>11lierzt1cl1t. I r1 ciit~ 111e11igte kcl111t c:ie ge\\'<)ne
scl1oolalgel)ra lelijk iti l1t~t l1e(ira11g, te 111eer 1111, tt:·11 ge\ 'tJlge \ at1 cle
011t\"1'ikkeli11g (ler JJllji''Sica, cle 11iet-c(~)tt1111ut:atie\·e algt~l1ra zc>'11 e11tJr111e
IJlaats \tOtlr zicl1 t)peist.
I11ciic.i11 ik 111t· 11iet \'c1·gis, zal (ie (111t\\'ik.kcli11g \ at1 cie \Viskt111cie it1
tie (~t:·1·st·c~ liel ft \ ;111 (i cze eett\\? tltJ<_i r li rie l1cJ()f clstr<)1r1 i11ge11 lJeker1ci
i)i ij ve11. Vt:),::>1·eers t cl<.)t)r de gr(l11cisiagc,11str ij ci, (:>r1tkt~te1·1ti t!t1•<lr t111ze 1·1
stacige11t1<)t I.... I:~ J~ I31·<)l!\\'e1·, c·11 \rerclt.'.r li()(>r l1et stre\'Cn 11aar
abstr:ictie, t1IJ scl1ier ieclcr terrei11 \1·a11 cie ztii\rere \Viskt1t1(le, in het
l)ijzonLie1· i11 Lie algel)r:,1, \\raarl)ij OllZt~ la11dget10()t B. L. \ran tier
Wae1·tit~11 op... de vot11·g1·<)t1cl
tree{it.
I-let
t\\reecle
ktir·akteristieke
ver.....
scl1ij11sel is \\'el-is-,,tai1r \ 1a11 l)e~1e1"ktere ()111,1a11g, <iocl1 111.i. O()k van
essentiele beteke11is 11ar11e11lijk (le n1erk\,1aarclige bloei, altl1a11s op
eI1kele p1111te11, va11 cle a11alyrtiscl1e getalle11leer, ()11cie1· leiciir1g va.n
Lan(iatt, Har(i}r, Little\\f()()Cf, vr inogr·ad()\V CI1 a11tiere11.
Als 111en U vraag·t., t,{J l1oe\1eel verscl1ille1·1cle 111a11ieret1 200 ge...
schrevet'l ka11 ,vot·(ie11 als ee11 sor11 \r,111 natt1t1rlijke getaile11, zult lJ,
te11zij U bel1ot1rt tot de categorie, clie princi~iieel \veigert lJp enige
mathen1atische vra.r1g, welke clat1 t1ok, in te gaa11, \\ ellicl1t te11 a11t\V(l<)rd geve11, d;1t c,lat aantal ve1·t11oe(ielijk ee11 Zl:er groc>t gel1t"!el
gctaI is.. Intierdaad, 1·1e·t is ee11 getal van 13 cij tcrs, clat ik U zo
ciaclelijk 11oemer1 zal, 111aar het 111erk\\.r,1artlige is, dat de 1nc.>der11e
getallcnlt~er Uv\' oprnerking, t~iat l1et aar1ta.I er!11 gel1eel get,11 is, be\Vttst negeer·t. H,ircly C't1 J~a111ant1jan hel1l)e11 in 1917 ee11 asyr111)tt)tiscl1e l)e11acieringsfc1r1111.tle afgeleicl, ,vaartne{ie zij l1et ge\rraagde
gel1eie getal, Jet \\ el, in drit.i cleci111alc~11 a,·I1ter (:le k(>n1111a l)ereke11en.
Acl1t tern1E~11 \rat1 l1ttr1 reeksont,\'ikkeli1·1g ge1vre1·1 l1et ant\\f()(lrti
3.972.999.029.388
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met een fout van 0,004, zoda.t hun approximatieve formule met een
slag het exacte resultaat oplevert.
Toe11 ik eens ee11 beke11d staatsman mededeelde, dat ik mij in
mijn vrije tijd met getallenleer bezigho,ud, vroeg hij verwonderd:
,,Hoe kan iemand daar zijn tijd aan besteden? Wa·t is daarvan nu
het praktisch nut?''
Zo redeneert een mathematicus pur sang niet. Het kan hem
weinig sch·elen, hoe in het hierboven genoemde geta.l van 13 cijfers
het derde of vierde cijfer er uitziet, maa1· de 1-ij der natuurlijke .getalle11 is het funda.ment, waarop de wiskunde en een deel van onze
beschaving berust en de mensheid moet haa1· eige11schappen doorgro11den. Hoe vreemd het ook moge klinken, in de rij der natuurlijke
getallen, zo star en strak verbonden, zo simpel opgebo,uwd door toevoeging van telkens weer ee11 nieuwe ee11beid, in die rij h-eerst een
grote chaos . Ee11 ondeelb·aar getal bezit slechts twee delers, namenlij k l en zichzelf, maar zijn onmiddellijke opvolger beroemt zich
misschien op een enorm aantal delers. Verande1~ een natuurlijk getal
met slechts een e11kele eenheicl en ge verandert zij n arithmetisch
karakter totaal. Het beginsel van de geleidelijke overgang, waaro,p
bijv. de gehele analyse berust, ontbreekt bier, dus in het funda.ment
van de 1nathesis, ten enemale . Hoe ver men ook in de rij der natuurlijke getallen voortschrijdt, er blijft wanorde, maar toch, de onderzoekingen van deze eeuw .hebben op verschillende gebieden, in bet
bijzonder in de additieve getalle11Ieer, voor grote getallen we·tmatigheden 011tdekt die kleine getallen niet bezitten. Het is, alsof de
getallen in hun onstuimige jeugd allerlei capriolen rnaken en een
eigen persoonlijkheid bezitten, zich verzettend tegen iedere inmenging van buite11 af, terwijl ze, ouder geworden en moe gestreden,
bedachtzaam zich enigszins aanpassen aan hun milieu. De rnethode
van Hardy en Ramanujan Iukte, omdat 200 zich met de bezonnenheid van een groot geta I gedraagt.
Nu dit inzicht ee11maa1 verworven is, worden methoden geschapen
fer opsporing van de wetten, geldig voor grote getallen. De kleine
krij gen a1s straf voor hun dartelheid, da t ze maar vo,or zich zelf
moeten zorgen; die mogen al heel tevreden zij n, ais een rekenmeester
.hen in een tabel opneemt, waaruit hun rekenkundige eigenschappen
domweg kunnen worden afgeleze11. Men houde daarbij in het oog,
da.t slechts een paar getallen zo stiefrnoederlijk beh-andeld warden,
misschie11 bonde1·d, misschien h·onderd millioen ( dat hangt van het
· probleem af), maar in elk geval een eindig aantal, zodat bet onderzoek daarvan een kwestie van tij d e11 vlijt is .
.· Het is. mogelijk, dat vele asymptotisch·e forrnules, die de eigen-
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schappen der grote getallen verraden, later vervangen zullen worden
door even bruikba.re identiteiten, welke ook voor kleine getallen
geldigheid bezitten. Rademacher heeft dat in het probleem van
Hardy en Ramanujan gedaan, maar zo· ver zijn we in de andere
gevallen nog niet.
· Als de Russische geleerde Vinogradow o•nderzoeken wil, welke
oneven getallen te schrijven zijn als som van drie ondeelbare getallen, maakt hij het probleem schijnba.ar moeilijker door zich de
vraag te stellen, op hoeveel verschillende manieren een gegeven
oneven getal n in die gedaante gebracht kan worden. Bij grote
waarde van n vindt hij voor dit aantal een zeer nauwkeurige benadering, welke positief uitvalt, zodat elk oneven getal boven een
bepaalde grens te schrijven is als som van drie ondeelba.re getallen.
Of dit ook het geval is met de oneven getallen · > 5 beneden die
grens, weten we niet. Zoals gezegd, dit is slechts een kwestie van
vlijt, maar die vlijt wordt niet toegepast, omdat de methode van
.. Vinogradow, hoe belangrijk oak, toch beschouwd wordt als een
overgang naar een nieuwe ontwikkeling, die ons een b•eter inzicht
zal geven in de additieve eigenschappen der ondeelb•a.re getallen.
De vraag van den staatsman: ,,Wat is daarvan nu het praktisch
nut?'' stelt· de beoefenaar van de zuivere wiskunde zich niet. Zeker,
•
hij houdt zich met zijn problern·en bezig, omdat hij er plezier in heeft,
want zonder belangstelling geen wetenschap, zonder Iiefde · geen
wiskunde, maar hij weet zich ook tegenover de g,emeenschap ver. plicht zijn. bijdrage te leveren tot de ontsluiering van de geheimen
van het getal en de ruimte. Doch al •peinst hij dan niet met het oog
op de applicaties, in zijn hart is hij er van overtuigd - en verheugt
er zich over - dat zijn resultaten eenmaal, misschien na tweeduizend j aar zoals bij · Menaechmus en Apollonius, misschie11: binnen
enkele maanden, zoals bij Courant, hun praktische toepa.ssingen
zullen vinden. .
· Ik .sprak eens een beroemd getallentheoreticus. Dat is een con. tradictio in· terminis, want als men · een ontwikkeld Nederlander
vraagt een bekend buitenlands mathematicus op te noemen, tien
. tegen een, · dat .hij . dan. aankomt met .iemand, · die helemaal geen
. wiskundige. Maar goed dan,. volgens · dien getallenth·eoreticus, · be·roemd binnen de kring zijner vakgenoten, bestaat
bet
mooie
van
de
.
getallenleer juist daarin, dat h·et het enige onderdeel van de wiskunde is, hetwelk· nog niet door toepassingen op de natuurkunde
mis.bruikt wordt. Hij zei dat slechts in scherts. Trouwens, dat misbruik vindt ·ook in de getallenleer plaats, neemt daar zelfs toe .
.Voor sommige beoefenaren van de zuivere wiskunde is niet het
.

'

'

.

'
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inzicht de hoofdzaak. Toen · Cauchy, een der. gro•otmeesters van de
a,nalyse, op zijn sterfbed van een priester de troost ontving, dat hij
in de hemel ·met een · slag al die dingen zou weten, waarnaar hij
hier op aa.rde zij n gehele leven la.ng tevergeefs gezocht had, zttchtte
h·ij en zei hij:
,,Daar ben ik juist zo bang voor, want het is mij niet om het
weten,. maar om het zoeken te doen."
In de laatste decennia · bloeide in ons land de zuivere wiskunde,
ma.ar geen wetenschap heeft tij dens de oorlog zo zware verliezen
geleden. als juist deze. Wolff, analyticus van formaat en Nieland,
verdienstelijk getallentheoreticus, zijn vermoord; Sch·aake, de scherpzinnige geometer van Groningen, is overleden; in Utrecht en Leiden
staan thans of ko·men binnen enkele maanden de meetkunde-zetels
open, in verband met de pensioengerechtigde Ieeftij d der beklede1·s.
Welke mutatie aan deze Universiteit plaats vond, behoef ik U niet
te vertellen. Gelukkig zijn er jongere11, die de b•randende fakkel
kunnen overnemen en voortdragen. Als ik zeg, dat dat ook voor
de praktis.che wetensch·appen van belang is, heeft die verklaring niets
te betekenen, wa·nt ik behoor zelf tot het zuivere gilde, maar juist
zij, die de wiskunde toepassen, zij n er van overtuigd - en de feiten
zijn er te over om die overtuiging te bevestigen - , dat een inzinking
van de theoretische wiskunde later, misschien zelfs binnen korlen
tij ct, een stagnatie in de natuurwetenschappen ten gevolge zou
hebben. In de interessante oratie, waarmede Prof. S. C. van Veen
ongeveer een maand geleden zijn ambt van hoogleraar te Delft aanvaardde, wij st hij op de betekenis van de zuivere en toegepaste wiskunde voor den ingenieur.
· . Een productief onderzoeker met onderwijsopdracht ka.n door zijn
vak e11 zijn taak zo zeer in beslag genomen warden, dat hij geen
· tij d beef t ·om over zij n vak en taak na te denken. Maar verschillende
van ons, beroofd van hun Ieerlingen, af gesneden van publicatie. mogelijkheid (tenzij in onder censuur staande en voor joden verboden tijdschriften) en gepla.atst voor een taak, tijdelijk belangrijker
,dan het dienen van de wetenschap, hebben zich in de jaren van bezetting en bezinnin•g de vraag gesteld op welke wij ze de U niversiteit
bet. best ·aan haar doel beantwoordt. Wat de mathesis betreft, naar
rnijn oordeel hebben de inrichtingen van hoger onderwijs als. eerste
plich·t de zuivere wiskunde tot bloei te brengen. Maar daarnaast
moet rekening gehoude11 worde11 met het feit, dat vele11 onzer leer· 1ingen later. de l•eerstof. aan jongere11 zullen overdragen. · De a.s.
leraren .moete11, meer dan tot nu toe het geval was, op de hoogte
gesteld worden van de problemen en methoden, die speciaal voor
•

'
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hen van belang zijn: zij moeten kennis neme11 van de uitvoerige in
uitstekende binnen- en buitenlandse tijdschriften voorkomende beschouwingen over de didactiek van h·un vak; zij moeten in staat
gesteld warden praktische ervaring op te doen en ten slotte moeten
zij later door middel van va.cantiecursussen contact met de universiteit beware11.
Hierboven heb ik twee van de drie kenmerkende verschijnselen in
de ontwikkeling van de wiskunde sinds de aanvang van deze eeuw
opgenoemd. Ats derde karakteristiek phenomeen zie ik de noodgedwongen recente zwe11king naar de toepassingen.
Zoeven sprak ik U van Vi11ogradow, die zich tot 1940 uitsluitend
gewijd heeft aan de analytische getallenleer, een der meest onpraktisch·e vakken, die er· bestaan, maar in 1944 staat hij aan het hoofd
van ee11 team, dat zich b-ezig houdt met mechanica en het gebruik
van rekenmachines voor de oplossing van differentiaalvergelijkingen
in de mathematische physica. Zo in Rusland, z.o, analoog, ook in de
Angel-Saksische landen.
Hoe is het mogelijk, dat het symbolengepeins van den dromer,
die misschien van de natuur niets afweet, behulpzaam, ja zelfs onmisbaar is voor de beheersing van diezelfde natuur? Sinds Galilei
en Newton zijn we met dat denkbeeld z6 vertrouwd geraakt, dat
we het als evident aanvaarden, maar het verband tussen wiskunde
en werkelijkheid is een werkhypothese, meer niet. De praktijk leert,
dat het onderzoek van de natuur met de mathesis wel lukt en zonder
haar niet. Er zijn wel enkele argumenten aan te voeren, die het
verschijnsel minder onbegrijpelijk maken. De rnathematicus is
dictator, maar als hij de getallenparen (8, 3) en ( 14, 6) ra.tionale
,get.alien noemt en bun som bij decreet gelijk aan 5 stelt, doet hij,
wat de Duitsers de Engelse berichtgeving verweten: hij loopt achter
8
de feiten aan, want als kind reeds heeft hij geleerd, dat / 3 appeI,
vermeerderd met 14/ 6 appel, precies 5 appels oplevert. M.a.w. hij
past zich bij het experiment aan. Er komt echter nog iets bij.
Met een variant op een bekende uitspraak
van
zeker
iemand
(ik
.
zal nu_ maar niet verklappen, dat dit Hitler is) kan men, en met
meer recht,. zegge11: ,, waar de wiskunde eenmaal h·aar voet gezet
heeft, treedt ze niet meer terug.'' Vaak sluipen verdacht-e individuen
langs een achterdeurtje bet mathematisch gebouw binnen en worden
. in den beginne met de nek aangezien, maar later komen ze op bet
eregestoelte te zitten, al blijft hun naam, zoals onbestaanbare
groothei·d, aan hun · onwettige periode herinneren. De divergente
reeksen zijn in grate opwinding e11 onder boze woorde11 de deur
uitgezet, rnaar later in plechtige optocht weer binnengehaald, waarbij
•

•

.
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de hoogste autoriteiten hun. openlijk verontschuldigingen . hebben
aangeboden. Al gaat het in de eeuwigheid met hen mis - ik b,edoel
de oneindige, divergente reeksen, niet de autoriteiten - , a·anva.nkelijk
gedragen ~ij zich zo behoorlijk en zijn ze zo behulpzaam, dat ze
. dikwijls te prefereren zijn boven hun convergente collega's, die ondanks hun soliditeit en betrouwbaarheid dik,vijls · een stug en onhandelb•aar karakter aan de dag leggen. Wat heden streng is, bet
is morgen niet meer, maar Ieemte11 warden ach·teraf opgevuld of
naast de oorspronkelijke vleugel verrijst ee11 nieuwe, gelijkwaardige
uitbouw, zij bet dan ook, dat die in de aanvang minder huiselijk is
dan het oude gebouw. De wiskunde is niet een verstard, verdroogd
systeem van onbelangrijke redeneringen, door den ee11 of anderen
Orieksen professor tweeduizend jaar geleden ( of daaromtrent)
sam·engesteld om arme jongens en rneisjes te plagen. Neen, prototype van de wiskunde is Proteus, de oude man van de zee, die de
gave van voorspelling bezit, .maar alle mogelijke vormen en vermommingen, aaneemt om zijn ondervragers te ontv1uchten.. Alleen
aan dengene, die met energie en bekwaarnheid lang met hem worstelt e11 gedurig de banden, die hem binden, al maar door strakker
· en strakker aantrekt, verraadt hij zijn geheimen, want pas als hij
ziet, dat zijn pogingen om te ontsnappen, vruchteloos zijn, neemt
hij zijn eigen gedaante weer aan en onth.ult hij zonder falen de
toekomst. Zoals Virgilius dicht:
Novit namque omnia vates
,Quae sint, quae. fuerint, quae max ventura traha.ntur.
Want de ziener weet aIIes
Alles wat is en wat was en eerlang de taekomst zal brengen.
Neen, dat is niet waar. Veel wat vaor den mens 'belangrij k is,
. ja ze1fs het allerbelangrijkste, Iigt buiten zijn h·orizon, do.ch alles,
. wat in getal en maat kan warden uitgedrukt, valt b•innen zijn steeds
verder zicl1 uitbreidende gezichtskring. Dit steeds wisselend
Proteus-karakter van de wiskunde maakt het begrijpelijk, hoe zij,
die met recht de absolute souvereiniteit voor zich opeist, tegelijkertijd
als dienstmaagd in de keuken der natuurwetenschappen beh,ulpzaam
kan zijn, niet als assepoester, maar als de gelijkwaardige va.n haar
gezusters.
.
. Ik herinner me nag, hoe Lorentz eens op college vertelde, dat
Hamilton de optica beschot1wde als een meetkunde van de achtdimensionale ruimte; van de acht coordinaten waren er zes de
Cartesiaan~e coordinaten van twee veranderlijke punten in de ge.

.
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wone driedimensionale Euclidische ruimte, de zevende een kleurenlndex en de achtste wat liarnilton de karakteristieke fttnctie noernde .
Door deze functie te variercn vc1lgcns ht.lt 1,rocecie, get)rltike•
lijk in tie \tariatierekeni11g, von<i l1ar11iit<:>n cle cliffert~ntiaalvt~rgelij kinge11, corresp<)t'1dercr1de 1r1et tilk cJl~11kl1aa.r J'lrolJlee1n in de optica.
lJ ziet, .hoe vreem(i alles t1ier t<>egaat . Als men e{·n systeetn van
spiegels, lc11z(i11 er1 kristallc1·1 t1cerz(~t t·r1 aa11 Harnilton vraagt, hoe
eer1 invallende lict1tstraal zich getiraagt, kij kt hij naar zijn act1tdi1nensit1r1ale ruitnte en sct1rijft enige differentiaalvergeiijkingen,
d. \\' .z.. eer1 pftar matl1c1natische syrnbt1Jc~t1 ne•er. I:)och nt1 komt het

merkwaarciige. r·)ut_)beil:>reking, ¼ aarl)ij et\1·1 Iichtstraa1 in tweeen
gebrokct1 wordt, ,vas al lang beker1d, n1aar op grond van zij n hieroglypl1en deeti }-Iamilton cte door nietnand verwacl1te vo<lrSJlelling,
dat oncier door hem aat1gegeven omstan(iigheden een lichtstraal
ge.splitst zou worden in een kegel, zodat bepaaltle ri11gen zouden
ontstaan. Me11 keek en cle lichtstraal deeti, wat Hamilton gedecreteerd
had . Nog Iever1dig staat mij voor tie geest het t~r1thousiasme, waarn1ede Lo.rentz ons de ringen var1 Hamilton toonde.
Buitengekon1en, zei ee11 van de physische studenten:
,,Bah, wat een drttkte om die paar ringetjes.''
. Maar het ging niet orn die ringetjes: Lorentz had ons verteld, hoe.
Hamilton n1et den ouden man va.n de zee gewo:rsteld had en hoe
Proteus eindelijk, na lange strijd, aan Hamilton een van d,e geheimen der natuur 11,ad verraden.
Er is een hemelsbreed verschil, of men de zuivere, dan wel de
1

toegepaste '\rViskunde beoefent.. Volgens Prof.. F. Zernike uit Gro-

ningen is een mathematicus iemand, die bij elk bewijs naar de fout
zoekt. Inderdaad, als een aanhanger van de theoretische wiskunde
een betoog onder de ogen krijgt, onderzoekt hij automatisch· of
enkele patho1,ogische gevallen, waarin geen enkel normaal mens de
.stelling zal toepassen, uitkomen. Is dat niet het geval, dan verwerpt
·hij de. stel1ing .. Do,et hij dat 11iet, da11 is hij verloren, want dan kan
hij a.fJ.es bewijzen en tegelijkertijd a1les weerleggen, hetgeen voor hem
. • :· n ideale situatie is. De applicator trekt zich van die ran1p niets
...
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aan: h 11 pas e s .e ing 1mmers 1n ie geva en >oc· n1e oe. · 11
geeft de voorkeur aan kra.cht boven strengheid, he prefers vigour
.to rigour. De theoreticus is vaak tevreden, als h·ij aangetoond heeft
· ,dat het antw,oord in eet1 eindig aantal stappen kan word·en gevonden,
ook al zou de geheJe n1ensheid honderd millioen jaren tvvintig 11ur per
da.g met een Eniac moeten werken om die berekening uit te voeren;
de aanhanger van de toegepaste matf1esis prefereert ee11 vJugge
approximatieve oplossing boven een exacte, die veel tij d vergt . Er is
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wel eens beweerd - in scherts - da.t ,een mathematicus nooit een
probleem oplost, maar slechts tot een andere opgave herleidt, die hij
dan weer tot een andere terugbrengt, enz. De toegepaste wiskunde
stelt andere eisen: een opgave wordt dan pas a.ls opgelost beschouwd, indien , bet antwoord in een voldoend aantal decimalen
neer te schrijven is. Mooie formules, die bet oo·g va.n d.en th·eoreticus
b-ekoren, Iaten den practicus koud, behalve als ze voor numerieke
berekening geschikt zijn.. Existentietheorema's, de lust en dikwijls
de hobby der puristen, ·ergeren hem, tenzij ze hem in staat stellen
het .gevraagde antwoord binnen afzienbare tijd met voldoende benadering te vinden. De theoreticus werkt met mathematische tekens,
alles liefst zo ab•stract mogelijk, dus zonder dat hij zich rekensch·ap
geeft van de betekenis van datgene, wat door zijn symbolen wordt
afgebeeld en hij vult de voorra.adschuur, waaruit de werktuigen te
voorschijn gehaald ku11nen worden. De practicus moet een probleem
uit een der aangrenzende gebieden herkennen en in een mathematische vorm gieten; Iangs wiskundige weg zoekt hij een mathematisch antwoord, hetwelk hij dan weer vertolkt in. de taal, ,vaarlaan
het oorspronkelijke probleem is ontleend .
In de trant van Sieyes stel ik de vragen: Wat doet de Universiteit voor de toegepa.ste wiskunde? Niets. Wat moet ze voor haar
doen? Veel.
Om aan het betoog elk persoonlijk karakter te ontnemen, citeer
ik R. S. Burington 1 ), chef va.n de mathematische afdeling van de
Amerikaanse marine. In een toespraak, in September 1944 te Oh·io
gehouden, licht hij aan voorbeelden toe, hoe speciaal opg~leide
wiskundig·en van zeer veel nut in het zakenleven, de industrie en de
techniek zouden zij n; bij geb-leken bekwaamheid moeten zij, in verb and met hun belangrij kheid, h·oge posten bekleden. Ma.ar, zo vraagt
men zich af 1 waarom zijn ze er dan niet? Volgens hem is ee11 va11
de oorzaken de opleiding en de atmosfeer, waarin de wiskunde aan
de Universiteiten wordt gedoceerd. Menigeen, van nature en aanleg
mathematisch georienteerd, wordt naar de natuurkunde getrokken
of geduwd door betere salariering, de druk van professoren in · de
physica en een volslagen gebrek aan beiangstelling in de natuur. wetenschappen van de zijde der hoogleraren in de wiskunde. Voor
de studenten in de toegepaste wiskunde stelt h·ij een speciaal leerprogramma op, voor ongeveer 50 % uit zuivere, 30 % uit toege1)

New. Frontiers, Address delivered to section A-Mathematics American
Association for the Advancement of Science, Cleveland Ohio 1944 Science
. 101 (1945), 313-321.
'
'
'
· Journ. Eng. Educ. 32; 4 December 1941.
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paste wiskunde, 20 % uit ingenieurs- en natuurwetenschappen
bestaande. In zijn peroratie wijst hij er op, dat de uitvoering van
die plannen allernoodzakelijkst is voor het nationaal belang en voor
bet behoud van de vrede in de ko.mende jaren.
Tot zover Burington. Bij zijn slotopmerking beseffe men, dat
thans, zoals Swift reeds voorzag, alleen h1j de macht in l1·anden
houdt, die de leiding in de natuurwete11schappen en de techniek
bezit, waartoe de wiskunde 011misbaar is.
We zijn echter nag niet klaar, als we het ·er over eens zijn, dat bij
het wiskunde-onderwijs drie verschillende opleidingen noodzakelijk
zijn: een tot wetenschappelijk onderzoek op het gebied der zuivere
mathesis, een ter beoefening van de toegepaste wiskunde en bovendien nog de leraarsopleiding, want nu volgt de vraag: hoe spelen we
dat klaar?
Iedere universitaire wiskunde-docent kan in dit opzicht rneewerke11,
door uit de overvloed van onderwerpen er enige te kiezen, die niet
alleen voor den th·eoreticus, maar ook voor den a.s. leraar of den
prakticus van belang zij n. Dach dit is slechts een partiele verbeterin g en bovendien komt op die manier de zo noodzakelijke verbinding tussen wiskunde en industrie niet tot stand. Er is meer 11odig.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft in
1945 een commissie ingesteld ter co,ordinering en reorganisatie van
het hoger onderwijs in de wiskunde in Nederland. In de taakomschrijving stand o.a. de bestudering van de wenselijkheid, c.q.
mogelijkheid van een mathematisch centrum. Reeds in de bezettingsjaren hadden enkele Ieden van die commissie, onafhankelijk van
elkaar, over dat onderwerp nagedacht; in verband h·iermede stel ik
er prijs op Prof. D. van Dantzig te noemen, wien van meet af aan
een a.parte .stich ting ter b-evordering van de zuivere en toegepaste
wiskunde voor de geest heeft gestaan. Laat ik kort zij n: ·op 11
Februari 1946 is te Amsterdam een afzonderlijke stichting in l1et
leven geroepen, genaamd: ,,Het Mathematisch Centrum.'' De taak
daarvan geef ik in drie woorden weer: samenwerking, leiding e11
onderzoek.
Eerst de samenwerking. Tot nog toe is de vooruitgang in de wiskunde aan bet genie en de vindingrijkheid van den enkeling te
danken, maar alle tekenen wijzen er op, da.t de eenzame geleerde,
die op zijn studeerkamer teruggetrokken, over wiskunde zit te
i:einzen, plaats zal maken voor georganiseerde groepen, die in vrij. willige samenwerking zich op grate schaal aan gemeenschappelijke
problemen wijden. De eerste taak van het Centrum zal dan ,ook zijn
een samenwerking mogelijk te maken, waarin betrokken w,orden
•
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beoefenaren .va.n de zuivere mathesis, van de toegepaste wiskunde
en van gebieden, waarin deze wetensch·ap wordt toegepast. Meer·
dan ooit zullen de relaties met het buite11Iand moeten worden · verstevigd, hetzij dat vreemde mathematici bier kamen, hetzij dat
Nederlandse wiskundigen, vooral jongere, in andere centra van wiskundige werkzaamheid datgene in zich· opnemen, wat ze in hun
vaderland nog niet kunnen leren.
In het Math,ematisch Centrum zullen theorien warden behandeld,
problemen opgegeven, oplossingeri aan de hand geda.an, vragen gesteld, inlichtingen warden verstrekt.
Door haar snelle ontwikkeling wordt de wete11schap met een
ernstig gevaar bed1·eigd. Wie even zijn zevenmijlslaarzen uittrekt,
is hopeloos a.chter. Als me11 een bootj e nodig heeft of met een zelf
g-econstrueerd sch·eepj e in zee wil steken, hoe komt me11 er dan
achter, of op die onmetelijke oceaan misschien ergens een vaartuig
ronddobbert, dat ongeveer dezelfde vracht vervoert? Wiskundigen
klagen er soms over,, dat zij de tij ct niet kunnen vinden om zeifs ook
maar de referaten bij te houden over de publicaties, die zich tot hun
eigen speciaal gebied beperkep. In het Mathematisch Centrum zal
op geregelde tij den, bijv. wekelij ks, telkens door een specalist, ee11
overzicht gegeven word en van hetgeen in de laatste tij d verschenen
is en tevens een klapper gemaakt warden, zodat de literatuur later
gemakkelijk. is terug te vinden.
Een machtig hulpmiddel zij n de boeken, die een overzich·t geven
van een bepaald gebied gedurend een zeker tijdvak. Het zal dus
· ook de taak van het Mathematisch Centrum zijn personen, die daartoe de lust en de capaciteiten bezitten, aan te sporen een scherp
afgegrensd terrein voor hun rekening te nemen. Kiezen ze een uitgebreid gebied, dan wordt h•et een werk va.n vele j aren, maar ook
als ze zich in hun keuze beperken, verrichten ze zeer verdienstelijk
werk. Het Mathematisch Centrum zal dan voor de publicatie moeten
zorge11. Trouwens, dat Centrum is het aangewezen lichaam om, hetzij
aIIeen, hetzij met andere11, wiskundige publicaties in Nederland te
doen verschij nen .
. Cursussen en voordrachten zullen warden gehauden, zowel voor
e~ door wiskundigen als voor en door beoefenaren van gebieden,
. waar de wiskunde wordt toegepast. Er zal veel variatie zijn. De
physicus en de getallentheoreticus zullen naast elkaar een cu.rsus
... over operatorenrekening volgen of luisteren naar de desiderata van
den statisticus, en tegelijkertijd misschien wordt in ee11 andere zaal
een onderwerp beha.ndeld, ·dat zich ten opzichte van de toepassing
· · · .van alle · smetten vrij · heeft weten te houden.
.

.
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Dit over de· collaboratie, zonder tribuna.al. Nu de leiding.. De
genoemde cursussen, voordrachten en overzichten zullen warden
gegeven door specialisten voor specialisten en niet-specialisten.
Iedere belangstellende is welkom, de afgestudeerde en ook de student. De best geprepareerde colleges warden wel eens de slech·tste
genoemd, omdat ze de indruk vestigen, dat de wiskunde onverand'erlijk en doodeenvoudi·g is; de verwarde colleges zouden een veel beter
beeld van het eigenlijke vak geven. Het lijkt mij beter, dat de studenten goed geprepareerde colleges en daarnaast overzichten over
bepaalde, voor hen interessante gebieden volgen; niet, omdat ik
verwacht, dat die overzichten verward zullen zijn, maar omdat het
Proteus-karakter der wiskunde nergens beter naar voren komt dan
juist in die besprekingen.
Aan h·et werk van jonge wiskundigen zal leiding worden gegeven.
Ma.ar er moet no,g veel meer gedaan worden. Wij moeten zuinig
zijn met de intelligentia. Hetzelfde land, dat den wiskundige Stieltjes
passeert en daardo-or wegjaagt, geeft later zij n volledige werken
uit, maar dan is Stieltj·es dood. H. Bourget schrijft: ,,Devons nous
deplorer cet echec, malgre ceque nous en pouvons penser? II nous. a
donne Stieltjes et contribue ainsi a l'h·onneur de Ia science fran~aise
de notre epoque.''
Ons land hoede zich voor herhaling, vooral nu, nu de toekomst
moeilij k en h•et intellect broodnodig is.
Als in 1934 van de Nederlandse studenten slechts 5 % een
beurs geniet en van de bevolking minder dan 10 % een academische
studie voor zij n kinderen kan betalen, dan Iaat ans vaderland verreweg het grootste gedeelte van zijn capaciteiten voor de wetenschap
verloren gaan. Dit is voora.l ernstig voor de wiskunde, die haar
discipelen meest uit onbemiddelde kringen kiest, niet over speciale
beurzen beschikt en van assistentsplaatsen verstoken is. Voor den
mathematisch·en student aan een Rijks-Universiteit is er slechts een
middel om assistent te warden: dat hij omzwaait en physicus wordt.
Het is te hopen,. dat aan de Nederlandse Universiteiten spoedig
assistentsbetrekkingen in de wiskunde g,ecreeerd warden: naast een
productief mathematicus, •die zijn colleges goed prepareert, heeft de
assistent zijn handen vol met werk. In ieder geval za.1 het Mathematisch Centrum de beschikking · over een aan,tal assist.en ten moeten hebben.
· .· In de Mathematical Oa.zette van 1936 (p. 253) l:ees ik, dat in
.Engeland bet succes in de wiskunde bijna uitsluitend van . drie
factoren afhangt: voor 48 % beslissen karaktereigenschappen, zoals
energie, volharding, b-etrouwbaarheid, voor 31 % algemene intelli-
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gen tie en voor 19 CJ{, het vertnogt~n om zich goe·d uit te drukken~
ir1 tege11stelling iot a.11<.iere vakken is bij de wiskunde de laatste
factor van sl,ecl1ts ondergeschikte betekenis, hetgeen de opvatting

van een collega van n1ij weerspreekt) volgens wien wiskunde praten,
praten en alleen rnaar pr a ten is, r11aar de· conclusie, die ik eens in
een levensbeschrijving las: ,,1-'lij was een groot wiskttndige, dtts een
slecht redenaar'' gaat m.i. weer te ver de andere kant uit.
In bovenstaantie tal>el mis ik echter iets, wat ik :zeer belangrijk
acht, namelijk: (le econornische factor. lk heb vers ct1illende begaafde,
e11thousiaste wiskundigen leren kennen, di,e, evenals Dr. Lydgate in
Middlernarch, OJl het t~ind van hun leven beseffen: ik l>en et~11 :rnis,..
lukking, want ik heb niet gegevet1, wat ik had kunnen e11 moeten
1

geven.. Na een reeks examens, aJle cum iaude afgelegd, schiet er
voor den jongen man praktisch nicts anders over dan een leraarsbetrekking te aanvaarden, die clen helen mens ,eist en hern rnisschien
niet ee11s t,ijster ligt. In de aat1vang probeert hij zich nog aan weten.. schar1pelijk \Verk te ,vijdcn, maar r1a enige jaren, overbelast et1 oververmoeid, geeft hij het ()p,. Bovendien, is hij tege11over zijn gezin,
tegenover zijn school verat1twoord orn do,or te gaan? Er is slechts
een oplos.sing, n.l . dat jonge, t>ekwatne, hardwerkende, enthousiaste
,viskundigent va11 wie op gro11d van hun karakter en prestaties verwacht kan wc>r<ien, dat zij de \~ ete r1schap voort1it zullen helpen . . ,. ,.
tJ ziet, er worden hoge eisen gesteld - aan het Matl1ematisch Ce11trum verbonden worden, waar zij zich gel1eel aa.11 wetenschappelijk
werk kunnen wijde11, totdat zij elders e·en plaats krijgen, die aan
hun speciale begaafdl1eid b,eantwo,ordt.
Misschien n1aakt U bij l1zelf de opmerking, dat U nog niet
1

gehoord hebt, wat het Centrum denkt te ,ioen VO()r de wiskunde-

leraren en voor hen, die het willer1 worden.. Wij stellen ons voor,
dat cursussen en voordracl1ten gehouden zullen warden over proble,men, die speciaaI voor hen van bela11g zijn et1 over de didactiek
·van het vak. Oat plan heeft ech·ter alJeen kans van slage11, als de
docenten uit het middellJaar onderwij s meewerken en mensen met
onderwijspraktijk en. doceerervaring de leiding nemer14 l1et beste
%al zijn, indien op dit gebied samenwerking tussen hoger e11 n1iddelbaar onderwijs tot stand komt, waarbij universitaire docer1ten · de
door de leraren aangevraagde theorier1 en proble1ne11 behandelen
en omgekeerd van hen vernernen, op welke zaken zij in h·un colleges
de nadruk moeten leggen.. Samen kunnen ze overleg plegen over
. eventuele · wijzigingen in bet leerprogramma van het wiskundeonderwijs ·op de middelbare .scholen.

Het laatste punt luidt: onderzoek. ·Zij, die aan het Mathematisch
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'Centrum verbo,nden zijn, verrichten onderzoekingen, hetzij op eigen
initiatief, hetzij in opdracht van anderen. De Staat, de industrie, de
techniek, laboratoria, maatschappijen, particulieren, zij allen kunnen
·h·et Centrum verzoeken een bepaald wiskundig onderzoek uit te
voeren. Is het een kwestie van louter rekenwerk, bijvoorbeeld de
berekening van de wortels van een vergelijking van de twaalfde
graad in een aantal decimalen nauwkeurig, dan kan die taak aan
,een rekenaar wo rden opgedragen. Betreft het echter een diepgaand
wetenschappelijk onderzoek, dan zal de uitvoering warden toevertrouwd aan het wetenschappelijk personeel en bet ligt dan ook in
het voornemen alle productieve Nederlandse wiskundige11 ( dit woord
genomen in de meest uitgebreide zin van het woord), van wie verwacht mag worden dat ze als medewerkers nuttig werk zullen verrichten, op de een of andere wijze aan het Mathematisch Centrum
te verbinden.
Na.tuurlijk is voor dit alles een instituut nodig, met geh,oorzalen,
werkkamers en bibliotheek. Nieuw voor ons land is, <lat dat instituut, althans zo het beantwoordt aan de bedoeling van de stichters,
te zij ner tij d uitgerust zal warden met mathematische machines. Ik
zeg te zijner tij d, want Nederland is in dit opzicht achter. Een of
meer jonge mathematici met t-ech·nische bekwaamheid zullen de in
het Iaatste decennium elders geconstrueerde machines gaa.n gebruiken en bestuderen; teruggekeerd, zullen ze aangeven, hoe die
machines met de allermodernste verbeteringen bier kunnen worden
gebouwd en ·benut.
In de oorlogstijd zijn in Am•erika mechanische hersens geconstrueerd, wier prestaties aan het ongelooflijke grenzen, Hierboven
noemde ik U reeds de Eniac, de ,,electronic numerical integrator
and computor'' in Pennsylvania, die alles kan uitreke11en en in twee
uur het werk verricl1t, waarvoor honderd geoefende rekenaars een
jaar nodig hebben. Bij een onlangs gehouden demonstratie hebben
de uitvinders, Dr. John W. Mauchly and J. Presper Eckert, Iaten
zien dat men de baan van een born in minder tijd kan berekenen,
dan de bo.m nodig heeft om zijn doel te bereiken. Of de toehoorders
dat een ge·ruststellend idee vonden, weet ik niet, maar in ieder geval heeft · de nieuwe n1achine . daarmede haar superioriteit boven
haar voorgangsters bewezen. In de sprookjes zijn bet de kabouters,
die voor ons het werk verrichten, maar bier zijn het de aalgladde,
vliegensvlugge electronen, die door vacuumb•uizen schietend, al ma.ar
· door op commando optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
in· duizelingwekkende vaart. Welk rekenwerk is te zwaar voor deze
'

1

•
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kaboutertj es, die twee getallen van tien cij fers in een vijfduizendste
seconde -opte1len?
Maar gins verneem ik ooren,
Die, na het laatste woord, graag nog een laatster hooren.
M

'

Want wa.t heeft nu de industrie h·iermee te maken? Welnu, tot
de industrie en het zakenleven zeg ik: tua res agitur; het Mathematisch Centrum is ook Uw. zaak. Niet alleen ter wille van de genoemde .opdra.chten, want misschie11 bezit U reeds een wiskundige
afdeling, zodat U daarvoor de nieuwe stichting niet nodig hebt.
Maar in ieder geval h·ebt U er belang bij, dat in Nederland voor
wiskundigen een .diepgaande en brede opleiding komt, waarbij in
het bijzonder aandacht aan de praktijk geschonken wordt, terwijl
hun daarnaast de geiegenheid geboden wordt eco,~omische of industriele ervaring op te doen of zich in de ingenieurs- of natuurwetenscha.ppen te oefenen. Verwacht mag dan warden, dat d~genen· onder
h·en, die over capaciteiten beschikken e11 een praktische blik hebben,
later in de industrie en de techniek nuttig werk zullen verrichten door
het .uitvoeren van onderzoekingen, het ma.ken van berekeningen en
bet geven van adviezen. Met desiderata van de praktijk zal dan
ook bij de opleiding zeker rekening' gehouden wo,rden .
De stichters van het M.ath·ematische Centrum streven naar een
bloei van de zuivere en toegepaste mathesis in Nederland. Zij zijn
er van overtuigd, dat de theoretische wiskunde er geen schade van
za.1 ondervinden, zo haar zuster meer belangstelling gaat genieten .
. Immers, zij zal toch voortdurend moeten bijspringe11 en slaagt zij
er in voor haar zuster een probleem op te lossen, dan weeft ze er .
. zelf. een th·eorie omheen, zodat beide hebben, wat ze wensen: de
een heeft de theorie, de andere bet opgeloste probleem. Trouwens
blonken de allergrootsten, Archimedes, Newton, Ga.uss niet op beide
gebieden uit?
Ik weet niet, of Gulliver na zijn avontuurlijke reizen nog lust
h·eeft een vijfde zwerftocht te ondernemen. Is dat het geval, dan
nodig ik hem uit om ,o;ver tien jaar het ·Math·ematisch Centrum te
·· bezoeken. Ik durf hem niet te garanderen, · dat ik dan, zoals met
Laputa geschiedde, het Instituut vlak bij hem zal neerzetten, maar
in ieder geval ben ik bereid hem met een vliegma.chine te Iaten halen.
· Van zijn kritiek zal ik me niet veel aantrekken, maar ik vertrouw,
dat hij een groep ·onderzoekers zal vinden, die in harmonie en vol
· geestdrift hun talenten schenken aan de beoefening van de wetenschap en ik hoop, dat hij vooral jonge werkers zal aantreffen, want
juist .ae jeugd hebben we nodig.
'

•
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Aa,n Zijne Excelle1ztie den Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

•

Uw tegenwoordigheid in deze plechtigheid stel ik op hoge prijs.
In een zeer moeilijk jaar hebt Oij ten bate van ons land een uiterst
zwaar en verantw,oordelijk ambt op U genomen, waarin Gij tal van
gewichtige beslissingen moet nemen tot hersteI en vernieuwing van
het onderwijs. Gij zijt een zeer veelzijdig man en hoewel Oijzelf
nooit deel van de Faculteit van Wis- e11 Natuurkunde hebt uitgemaakt, gaat ook de bloei der exacte vakken U zeer ter harte.
Een Uwer eerste regeringsdaden is geweest de instelling van ee11
Commissie ter coordinering van het hoger onderwijs in de wiskunde in Nederland, die o.a. tot taak had de wenselijkheid, c.q.
mogelijkheid te onderzoeken van een mathematisch centrum. Ondanks Uw drukke werkzaamheden hebt Gij tijd kunnen vinden om
met mij over deze plannen te spreken en het verheugt mij, dat Gij
U hebt kunnen verenigen met het voorstel van de Co·5rdinatieCommissie om een stich·ting in het leven te roepen, die met steun
van het Rij k, de gemeente Amste1~dam en een aantal instellingen,
trachten zal de bloei van de zuivere en toegepaste wiskunde in
Nederland te bevorderen. Het strekt mij tot grote voldoening, dat
Gij U be1eid verklaard hebt zitting in het Curatorium te nemen.
Zij die geroepen zullen warden hun medewerking aan het Mathematisch· Centrum te verlenen, zullen ongetwijfeld, uit Iiefde· tot het vak
hunner keuze, al bun krachten inspannen, opdat de instelling beantwoorde aan haar doel. Indien de stichting later de wetenschap
en de gemeenschap blijkt te dienen, dan komt aan U, Excellentie,
. grate dank toe voor Uwe belangstelling en Uw steun, zonder welke
· het Centrum niet zou bestaan.
•

.

.

Mijne, Heren Bestuurderen van Stad en Universiteit,
Het past mij · in ·de dank, zoeven .den . Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen gebracbt, eveneens U te betrekken,
want zonder Uw medewerking zou het Mathematisch Centrum evenmin tot stand gekomen .zijn. · In bet bijzonder betuig ik U, EdelAchtbaren Heer De Roos, mijn erkentelijkheid voor Uw door mij
zeer gewaardeerde hulp. Moge de nieuwe stichting, die de ontwikkeling der wiskunde beoogt,. tevens bijdragen tot de bloei der
gemeente.
Ik geef U de verzekering, dat ik mij beijveren zal om zoveel als
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in mijn verrnogen is aan deze Universiteit de wetenschap te dienen
en het onderwijs te bevorderen.

Dames en Her en Professoren,
Oeruimen tij d heh ik vertoef d in een kring van ambtgenoten,
waarin ik h·artelijke vriendschap en vruchtdrage11de medewerking
mocht ondervinden. Ik ko.m nu in een nieuw milieu, maar ik vertrouw, dat ook Oij, en speciaal de leden van de Faculteit van Wisen Natuurkunde, mij Uw door mij op hoge prijs gestelde medewerking zult willen schenken. In het b-ij zonder hoop ik, dat de
wiskunde uit haar isolement treedt en dat zij, zowel in haar wetenschappelijk onderzoek als in haar onderwijs, met de natuurwetensch·appen tot een samenwerking komt, die beide partijen slechts
ten voordeel kan strekken.

Hooggeachte Clay,
Het is mij bekend, en Gij hebt het trouwens door daden getoond,
dat Gij van die samenwerking een warm voorstander zijt . Bij bet
nemen van mijn beslissing heeft mede als punt van overwegi11g
gegolden, dat ik in U een collega naast me zou krij gen, die, hoewe1 zich wijdend aan een ander vak, toch o,p gelijke wijze als ik
de belangrijkheid aanvoelt van de mathesis in haar dubbele functie,
die van zuivere wetenschap beoefend ter wille van haarzelf en daarnaast die van dienende wetenschap, hulp biedend aan en - laat
ik er aan toevoegen - vaak geholpen door de zusterwetenschappen .
. . Ik betuig U mijn erkentelijkheid voor de steun, die ik in de
afgelopen maanden van U mocht ontvangen en het onthaal, in Uw
gastvrije woning genoten.

Hooggeachte L. E. /. Brouwer.
. Ruim vijf lustra geleden, toen ik nog nauwelijks doctor in de
wis- en natuurkunde was, hebt Gij, die toen reeds Iang Uw meesterschap in de ·Topologie getoond en de mathesis tot in haar grondvesten geschokt had, mij getroffen door Uw belangstelling en de
hulp, die Gij mij boodt bij de publicatie van een gedeelte van mijn
proefsch·rift in een internationaal tij dschrift, waarvan Gij redacteur
· waart. Later zijn onze wegen uiteengegaan. Ik had niet gedacht,
. dat ze zich weer sarnen zouden vo,ege11, maar dat is nu geschied,
mede met Uw instemming en medewerking. ·
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In mijn oratie heb ik reeds doen uitkomen, dat ik Uw ontdekkingen, in het bijzonder die, welke op de grondslagen betrekking
hebben, als een mijlpaal in de geschiedenis der wiskunde beschouw .
Ik hoop, dat wij in volledige harmonie sa·me11 zullen werken tot
de bloei van de w etenschap, die ons beicien dierbaar is .
•

•

1

Waarde Vrie1zde11 z1it Groningerz.
Het strekt mij tot grate vreug·de, dat verschillenden van U hier
aanwezig zijn. Bij •Ons vertrek uit het Noorden hebben mijn vrouw
en ik veel achter gelaten, wat ons dierbaar is, maar we zijn naar
Amsterda.m gegaan, omdat we 1nenen, dat me daar een taak wacht,
die ik niet elders kan vervullen.
Het betaamt .mij hier openlijk mijn dank te betuigen voor het
vele goede, dat we in Groningen moch·ten ondervinden, e11 de hulp,
die we daar hebben genoten. In het bijzonder herdenk ik met grote
erkentelijkheid de steun, die we nu ruim -ee11 jaar geleden onder
moeilijke omstandigheden van verschillende zijden ontvingen.
Dankbaar zie ik terug op de kameraadschappelijke omgang n1et
velen, de -oprechte samenwerking en de hartelijke vriendsch-ap, die
wij bijna overal ondervonden.
U alien, waarde Vrienden, in en buiten universitair verband, dank
ik van ganser harte. Vaak zullen we terugdenken aan U en aan
onze Groningse jaren. Hoewel afwezig, h,oop ik, dat we niet door
U vergeten .zullen worden.
•

Dames en Heretz Studenten.
Toen ik bijna een kwart eeuw geleden hoogleraar werd, nam ik
een zware taak op mij, n.l . studenten te vormen en te leiden. Wel
heb ik reden uiterst dankbaar te zijn voor de vele uitstekende leerlingen, mij in de loop der jaren geschonken, en ik verheug er mij
over versch·illende van hen bij deze plechtigheid aanwezig te zien,
maar bij mijn terugblik over de afgelopen periode vraag ik mij toch
a.f, of de bij de wiskunde gebruikelijke methode van praat-colleges,
waarin de docent .over de gebogen hoofden der naarstig schrijvende
toehoorders niet- of half-begrepen wijsheid uitgiet, wel de meest
ideate manier van opvoeden is. Gauss ergerde zich over elke aan. .
tekening, die tijdens een college van hem gemaakt werd, want, zo
zei hij, heb• je. 't begrepen, dan is het niet nodig om het op te
schrijven en heh• je niet 't begrepen, dan heeft het geen zin. Zo ver
ga ik niet. Het lijkt mij het beste, dat van tevoren het onderwerp
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bekend gemaakt en . een verslag uitgedeeld wordt, zoda,t de toe•
hoorders zich op de hoogte kunnen stellen. Tijdens de bespreking
kunnen zij zich dan beperken tot een aanvulling van het uitgereikte
verslag, maar de hoofdzaak is, dat op bet college reeds de behandelde stof tot geestelij k eigendom der leerlingen wordt.
Verder moeten den studenten boeken en tijdschriftartikels ter
hand warden gesteld, met behulp waarva11 ze, eerst onder leiding,
later zelfstandig, voordrachten kunnen houden. Bij de keuze der
onderwerpen za.I er rekening mede gehouden worden, tot welke wiskunde-categorie de betrokke11 student behoort. Nog beter natuurlijk
is het, dat deze het onderwerp zelf uitzoekt.
B ij al deze wij zigingen zij vooropgesteld, dat de studie niet verzwaard en niet verlengd mag warden . Wat .onnodig is, moet worden
gesnoeid.
Die veranderingen maken het den docent niet gemakkelijker, want
de oude trant van collegegeven eist minder ins panning en tij d dan
het 1eiden van werkge.meenscha.ppen. Maar welke plannen ook gemaakt worden, iedere reorganisatie, deze eveneens, zal falen, indien
Gij niet van harte meewerkt.
Oij, studenten in de ,wis-, natuur- en sterrenkunde, hebt · ee11
prachtig, doch moeilijk vak · gekoze11. Het. is een vak met selectie.
Men wordt niet wiskundige, o·mdat men nergens anders voor deugt,
maar omdat men door aanleg en belangstelling juist naar die ene
wetenschap getrokken wordt. De .studie i11 de wiskunde is zwaar, ·
maar bet is onze. taak de moeilijkheden zoveel mogelijk voor U uit
de weg te ruimen, U een zo breed mogelijk overzicht over het
.gehele gebied te geven en U te voeren tot aan de uiterste grenze11
opdat Gij, zo Ge de gaven daartoe bezit, later zelfstandig de onbekende aangrenzende streke11 exploreren kunt.. Beschouwt 1nij als
een ouderen gids, die berei·d is U, voor zover hij vermag, de ,veg
te wij zen en U, zo nodi.g, te ondersteunen.
Ik heb gezegct.
•

•
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