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Mijne Heren Curatoren, 

Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren, Docenten 
Leden van de Wetenschappelijke Staf, 

Dames en Heren Studenten, 
en voorts Gij allen die deze plechtigheid met Uw aanwezigheid vereert, 

Z,eer gewaardeerde Toehoorders, 

De wiskunde is een gebouw. Het is door mensen gebouwd; alleen 
het stoepje, dat was er al. Men komt het gebouw gemakkelijk binnen. 
Enkele treden van het stoepje zijn daartoe voldoende: 1, 2, 3. 

Op de meeste bezoekers maakt het gebouw een onprettige, kille in
druk. Het lijkt niet verwarmd te zijn. Men vertoeft er daarom niet 
langer dan strikt noodzakelijk is en is blij weer buiten te zijn. Wat in 
het gebouw ook irriteert is dat de deuren van de vertrekken stevig zijn 
afgesloten en dat alleen de werkers in het gebouw de vertrekken kun
nen betreden omdat zij zich van passende sleutels hebben voorzien. 

Deze werkers in het gebouw en werkers aan het gebouw spreken een 
merkwaardige taal, wat alleen al hieruit blijkt dat men wel eens geen 
onderscheid maakt tussen die taal en het gebouw zelf. Enkelen van de 
werkers bevinden zich hier als toehoorder en ik zou eigenlijk, beleefd
heidshalve, ook enkele woorden in hun taal moeten zeggen. Zij hebben 
zojuist al even dankbaar gereageerd toen ik de eerste treden van het 
stoepje noemde. Zij komen op gelegenheden als deze nooit aan hun 
trekken en de spreker bevindt zich in een lastig parket: het is moeilijk 
over de wiskunde algemeen begrijpelijke dingen te zeggen die ook voor 
wiskundigen begrijpelijk zijn. 

Het gebouw heeft twee vleugels, die der zuivere wiskunde en die der 
toegepaste wiskunde. Vroeger, toen het gebouw veel kleiner was, kon 
men deze vleugels nog niet onderscheiden, maar heden ten dage zijn 
de vleugels zo ver uitgegroeid dat ze steeds meer van elkaar dreigen te 
vervreemden. De Sectie Toegepaste Wiskunde van het Wiskundig 
Genootschap is nagenoeg een aparte vereniging. De wiskundige tijd
schriften zijn voor het merendeel of geheel zuiver of geheel toegepast. 
Het refererende tijdschrift Mathematical Reviews heeft een duidelijk 
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zuiver en een duidelijk toegepast gedeelte, die zelfs een tijdlang van 
elkaar gescheiden zijn uitgegeven en met een verschillend gekleurd 
omslag zodat men zich niet kon vergissen. Ze zijn wegens grensmoeilijk
heden weer samengevoegd. 

De vleugels verstaan elkaars taal vaak niet en, wat erger is, men be
grijpt elkaars goede bedoelingen vaak niet. Sommigen betreuren het 
gescheiden bestaan van deze twee vleugels of veinzen zelfs deze twee 
vleugels niet te kunnen onderscheiden. Dit onvermogen tot onderschei
den wordt gestimuleerd door prestige-gevoelens: vroeger was de toege
paste vleugel minder in tel, terwijl tegenwoordig de zuivere vleugel 
zich zorgen kan gaan maken. 

Over deze gespannen verhouding is een anekdote in omloop, die 
ik even zal vermelden. Het verhaal zal zeker wel historisch zijn, al is 
het moeilijk te kontroleren. In het begin van deze eeuw maakten in 
Duitsland een aantal wiskundigen zich ongerust over de rivaliteit 
tussen de zuivere en de toegepaste wiskunde en men besloot er iets aan 
te gaan doen. Er werd een bijeenkomst belegd van zowel zuiver- als 
toegepast- wiskundigen en Felix Klein zou een voordracht houden 
waarin werd aangetoond dat men ten onrechte van elkaar was ver
vreemd en dat de wiskunde een eenheid vormde, zowel in doelstelling 
als in metode. Op het laatste ogenblik was Klein echter door ziekte 
verhinderd deze voordracht te houden en hij liet zich vervangen door 
zijnjongere kollega David Hilbert, die zich aldus vanzijn taak kweet: 
,,Er zijn velen die zich zorgen maken over een vermeende strijd tussen 
de zuivere en de toegepaste wiskunde. Maar zo'n strijd is er in feite niet, 
is er nooit geweest en zal er oak nooit kunnen komen. Want de zuivere 
wiskunde en de toegepaste wiskunde hebben nooit iets met elkaar te 
maken gehad en zullen ook nooit iets met elkaar te maken krijgen." 

Ik zal U nu iets van de afzonderlijke vleugels vertellen. In de zuivere 
vleugel heerst, ondanks de stormachtige ontwikkeling, een sfeer van 
rust, want doe! is daar het scheppen van schoonheid. Deze schoonheid 
is die van de geraffineerde eenvoud die toch verrassende resultaten 
bereikt. Zij is de schoonheid van de doelmatigheid en spreekt niet 
eenieder evengoed aan. Voor hen die deze schoonheid hebben leren 
zien, is echter het gewrochte een onuitputtelijke bron van estetisch 
beleven. Hier zetelt de funktionele vormgeving, al spreekt men er 
tegenwoordig veel van funktoriele vormgeving. 

Er zijn veiligheids- en schoonheidskommissies, die de deugdelijk
heid en estetische waarde van het gepresteerde beoordelen. Dit zijn 
voornamelijk de redakties van de vaktijdschriften, die zich door ano-
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nierne referenten laten adviseren. Het kontroleren van de veiligheid, 
dat is de logische juistheid van een werkstuk, is niet zo rnoeilijk, rnaar 
veel belangrijker is de estetische beoordeling. Deze is sterk subjektief 
en tijdafhankelijk. Twee teorieen, die op grond van de logische spel
regels ongeveer van dezelfde waarde lijken te zijn, kunnen geheel ver
schillend beoordeeld worden, zo sterk dat de ene als een waardevolle 
bijdrage wordt beschouwd, terwijl de andere verworpen of in het ge
heel niet ontwikkeld wordt. De tijdschriftredakties zijn op dit punt 
zeer soepel; zoveel rnogelijk wordt de keuze van wat de rnoeite van be
werken waard is aan de individuele wiskundige overgelaten. Door 
deze keuze uit een oneindige zee van rnogelijkheden verricht de zuiver 
wiskundige zijn kunstzinnige arbeid. 

De toegepaste vleugel bevindt zich langs de straatzijde. N aar buiten 
client hij zich aan als de Afdeling Openbare Werken. Er is een loket 
waar bestellingen kunnen warden geplaatst en het bestelde clan later 
kan warden afgehaald. Aan dit loket kornt ook de NAVO- of Navy
subsidie binnen. Naar buiten dus Instituut voor Mathernatische Dienst
verlening, naar binnen is het echter veeleer de afdeling sport en spel. 
Er heerst een flitsend en bruisend !even. De werkers stellen zich tot 
taak zo snel rnogelijk van het ene vertrek naar het andere te lopen en 
in recordtijd resultaten te bereiken in een bonte opeenvolging van aller
hande problemen. Handigheid, souplesse en snelheid zijn kwaliteiten 
waarop het aan komt. De resultaten worden beoordeeld op praktische 
bruikbaarheid. 

Vaak gaat een toegepaste werker op bezoek in de zuivere vleugel, 
maar hij voelt er zich niet thuis. Het leven is er hem te saai. Hij gunt zich 
geen tijd om zich aan de schoonheid van het daar aanwezige te ver
gapen, grijpt snel wat hij nodig heeft en rent weer terug. Vele vertrek
ken in de zuivere vleugel hebben niet zijn geringste belangstelling en 
hij is er nooit binnen geweest. Hij heeft zich trouwens niet de rnoeite 
en de tijd gegund om zich de hiertoe vereiste sleutels te verschaffen. 
Hij acht de rnoderne abstrakte wiskunde subliem, dat is: beneden de 
maat. 

Omgekeerd begeeft een zuivere werker zich soms in de toegepaste 
vleugel. Hij bekijkt het vliegende gedoe met hautaine blik. Hij wacht 
zich er wel voor mee te doen aan <lit jachtige bedrijf en beperkt zich 
er toe een enkele maal aan een voorbijrennende toegepaste op te merken 
dat hij het zelf veel vlugger zou kunnen of dater overbodig werk wordt 
gedaan. Verder kijkt hij rand, op zoek naar inspiratie voor zijn kunst-
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zinnige scheppingen en hij begeeft zich kwasi-argeloos in de richting 
van het loket op de tijden dat daar de subsidie binnenkomt. 

De dualiteit van de twee vleugels in de wiskunde heeft een pendant 
bij het schaak- en damspel, waar men naast het praktische spel het 
zogenaamde kompositiespel aantreft, dat is het komponeren van pro
blemen en eindspelstudies. Dit kompositiespel is gebonden aan min 
of meer expliciet uitgesproken schoonheidsregels, die door de zuiver 
wiskundige onmiddellijk warden herkend omdat hij zich analoge be
perkingen oplegt. Door deze strenge schoonheidsregels enerzijds en de 
grate vrijheid van thema anderzijds, heeft het kompositiespel zich vrij 
ver van het praktische spel verwijderd. 

In het geval van de wiskunde wordt vaak betoogd dat de schoonheids
eisen van de zuivere wiskunde automatisch zullen leiden tot praktische 
bruikbaarheid. Dit blijkt niet steeds het geval te zijn en men moet 
de mogelijkheid open houden dat bijvoorbeeld de moderne rekenauto
maten het verschil tussen schoonheidseisen en praktische bruikbaarheid 
zullen vergroten. 

In het centrale deel van het gebouw bevindt zich de school, waarin 
de toekomstige werkers worden opgeleid. Met het gebouw heeft deze 
school zich vrij sterk moeten uitbreiden en het behoeft geen betoog 
dat deze uitbreiding eveneens in de richtingen van de beide vleugels 
plaats vindt. De zuivere richting hecht bij de leerlingen meer waarde 
aan teoretisch inzicht, terwijl de toegepaste richting wat meer de 
nadruk legt op vraagstukken-routine. In de zuivere richting wordt een 
begrip door zijn inhoud bestudeerd, in de toegepaste richting door 
zijn omvang. Zo is het stellig te sterk uitgedrukt. Het verschil is niet 
zo groot, maar onmiskenbaar. Het is meer een verschil in sfeer en filo
sofie, in opvoedkundige bei:nvloeding, dan in metodiek. Maar dit zijn 
juist gebieden die zich lenen voor felle diskussies tussen de docenten 
van beide richtingen. 

In de school leren de leerlingen de sleutels hanteren om de vertrek
ken te betreden. Het hanteren van een sleutel is een vrij subtiele zaak, 
juist omdat die sleutels eenvoudig van vorm zijn gemaakt om ze op 
zoveel mogelijk deuren te doen passen. Zo'n sleutel heet abstrakte teo
rie. Natuurlijk moet men met de abstraktie niet te ver gaan. Als van 
een sleutel te veel is weggevijld, kan je er niets meer mee doen. 

Bijzondere waarde hecht de school aan het vermogen van de leer
lingen om te onderzoeken of het gebouw sterk genoeg in elkaar zit, of 
de konstruktie geheel veilig is. Ze word en geoefend in het zelf vervaar-
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digen van konstrukties en hiermee is bizonder veel tijd gemoeid. De 
opleidingstijd is te kart om het gehele gebouw te leren kennen en de 
konstruktie overal te kontroleren, zodat men vaak zelfs niet verder 
komt dan enkele vertrekken in de laagste verdiepingen. De afgestu
deerden hebben er dan geen idee van hoe de hogere verdiepingen er 
uit zien. Ze weten niets van de toppen en torens van het gebouw. En 
doordat ze zozeer zijn getraind in het terdege kontroleren van elke 
steen van het metselwerk, een gewoonte waarvan ze zich moeilijk meer 
kunnen bevrijden, komen ze er ook niet gauw toe hogere verdiepingen 
op te zoeken. De tocht is hun te vermoeiend. Vaak heb ik kollega-wis
kundigen horen klagen over die dwangmatige neiging om alles te 
willen kontroleren. Ze voelen zich geremd door deze neiging en menen 
die te wijten aan een opvoedingsfout. Het lijkt me de moeite waard te 
onderzoeken in hoeverre deze klacht gegrond is. En afgezien daarvan, 
lijkt het me gewenst de leerlingen in elk geval enkele malen in hun op
leiding mee te nemen naar een van de toppen van het gebouw, waarbij 
dan noodgedwongen onderweg niet de hele konstruktie kan warden 
gekontroleerd. Misschien moet men meer leren vertrouwen op wat 
anderen hebben gepresteerd ofleren aanvoelen ofzo'n vertrouwen ge
wettigd is. Eenmaal op een top van het gebouw, van waaruit men een 
groat deel van het gehouw kan overzien, krijgt men meer gevoel voor 
de konstruktie dan hij de moeizame steentjesgewijze kontrole in de 
benedengedeelten. Men dient zich vertrouwd te maken met de auto
matische liften in het gebouw, hoofdstellingen van teorieen, waarmee 
men konfortahel naar hogere verdiepingen gaat. Bij de aankomende 
studenten is er een natuurlijke neiging om snel op te klimmen. Deze 
natuurlijke neiging moeten wij niet onderdrukken. 

Vervolgens zou ik U graag kennis willen laten maken met een van 
de merkwaardigste en beroemdste werkers in het gebouw: Nicolas 
Bourbaki, professor aan de Universiteit van Nancago. Deze universi
teitsstad ligt in het kleine land Poldavie, op de grens van Frankrijk en 
de Verenigde Staten van Amerika, dat men eigenlijk wel tot frans gebied 
kan rekenen. In ieder geval mag men Bourbaki als fransman beschou
wen. Verdere hiografische gegevens zijn echter schaars. Ik heh enkele 
jaren geleden toevallig zijn handtekening gezien. Die was duidelijk 
genoeg, maar de geboortedatum eronder was uitgedrukt in een mij on
hekende tijdrekening, zodat ik die hen vergeten. Alleen hetjaartal van 
zijn geboorte kan ik U nog verklappen: X. Ook ben ik kortgeleden een 
artikel tegengekomen dat aan hem was opgedragen ter gelegenheid 
van zijn n-de verjaardag. Een sterke splitsing van de persoonlijkheid stelt 
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hem in staat op verschillende plaatsen tegelijk te vertoeven, echter altijd 
incognito, en maakt bovendien dat hij altijd jeugdig blijft. 

Wat is zijn betekenis als wiskundige? Hij hoort thuis in de zuivere 
vleugel en heeft zich volledig geconcentreerd op het onderwijs. In het 
begin van zijn loopbaan, ongeveer vijfentwintig jaar geleden, heeft 
hij wel eens enkele voordrachten gehouden voor het ,,Poldaviaans 
Wiskundig Genootschap" of voor de ,, Vereniging van wiskunde-leraren 
van Poldavie", voordrachten met een didaktische strekking. Ook heeft 
hij in het begin een paar artikelen geschreven, maar tegenwoordig 
heeft hij daarvoor geen tijd meer. 

De belangrijkste taak die hij zich heeft gesteld is het schrijven van 
een uitgebreid leerboek van de zuivere wiskunde, ,,Elements de Ma
thematique", dat in afleveringen verschijnt. Momenteel zijn er onge
veer dertig van die afleveringen verschenen, dat is samen een kast
plank vol boeken. Ze staan in alle wiskunde-bibliotheken. Ze warden 
in de zuivere vleugel ijverig bestudeerd, maar in de toegepaste vleugel 
is het de gewoonte om ze te negeren en de toegepaste werkers zullen 
niet gauw toegeven dat ze wel eens in de boeken van Bourbaki neuzen, 
zo zij dit al doen. 

Eigen research heeft Bourbaki niet verricht, behalve dan voorzover 
dit voor het schrijven van zijn leerboek nodig was. Toch heeft hij oak 
op research-niveau een belangrijke invloed doordat hij, sinds 1948, 
een beroemd wiskundig colloquium organiseert dat drie maal per jaar 
wordt gehouden, merkwaardig genoeg niet ergens in Poldavie, maar 
in Parijs. Hier wordt de wiskundige wereldliteratuur, maar dan enkel 
de zeer zuivere, doorgenomen, terwijl er ook oorspronkelijk werk wordt 
gepresenteerd door wiskundigen van allerlei nationaliteiten. Door 
deze beide aktiviteiten, het schrijven van een leerboek en het organise
ren van dit colloquium, heeft Bourbaki een enorme invloed op het leven 
in het gebouw van de wiskunde. 

Niet alle werkers van het gebouw zijn zo merkwaardig of zo groots, 
maar zij allen werken eendrachtig verder en vormen een benijdens
waardige internationale broederschap met duidelijke en relatief on
schuldige idealen. 

Mijne Beren Curatoren, 

De benoeming van een nieuwe hoogleraar brengt voor de Universi
teit een groter risiko mee dan voor de betrokken nieuweling. lk ben U 
zeer dankbaar dat Gij het met me hebt aangedurfd. 
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Dames en Heren Professoren, Lectoren en Docenten van deze Universiteit, 

De bijzonder hartelijke wijze waarop U mij hebt ontvangen doet mij 
de stelling uitspreken dat men tegen een benoeming als hoogleraar, 
althans aan deze Universiteit, niet behoeft op te zien. 

MiJne Heren Leden van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en 
Mijnheer de Direkteur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, 

Ik neem gaarne deze kans waar om U te zeggen dat ik de vriendschap 
en de samenwerking met U op -hoge prijs stel. 

Hooggeleerde De longh, 

De geestdrift en de grote toewijding waarmee Gij leiding geeft aan 
het onderwijs in de wiskunde betekenen een aanmerkelijke verlichting 
van de taak van Uw kollega's. Uw bewonderenswaardige eruditie 
brengt in het Mathematisch Instituut een waarlijk universitaire sfeer. 

Dames en Heren Medewerkers van het Mathematisch lnstituut, 

De steun en vriendschap die ik steeds van U ondervind en de prettige 
verstandhouding die in ons instituut heerst waardeer ik zeer. 

Hooggeleerde Gerretsen, 

Mag ik in U mijn Groninger leermeesters danken? U hebt mij pas
sende brillen gegeven die me in staat stelden de schoonheid van de wis
kunde te zien. 

Hooggeleerde Van der Waerden, 

De enkele keren dat ik U per brief vroeg om raad werd deze door U 
steeds zo snel en op zo hartelijke wijze verstrekt dat ik niet kan nalaten 
U daarvoor openlijk mijn er ken telijkheid te betuigen, vooral omdat ik 
zovelen heb ontmoet die dezelfde ervaring met U hebben opgedaan . 
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Hooggeleerde Seidel, 

De jaren die ik aan de Technische Hogeschool te Eindhoven heh 
doorgebracht waren prettig en leerzaam, vooral door Uw persoonlijke 
leiding. Ik hen U hiervoor veel dank verschuldigd. 

Dames en Heren Studenten, 

U bent naar onze U niversiteit gekomen met een vurig verlangen: 
,,Nijmegen, maak dat ik groter word". U hebt al wel ondervonden dat 
het daartoe niet voldoende is dat U zich passief opstelt in de milde 
regen van de studiebegeleiding. Integendeel, hoe verder Ge met de 
studie vordert, des te meer zal blijken dat Ge het eigenlijke werk zelf 
moet verrichten. Dit echter neemt niet weg dat Uw docenten steeds 
hun best zullen doen U zoveel mogelijk behulpzaam te zijn. 

Ik heh gezegd. 
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