I N MEMORIAM
PROF. DR. J. F. KOKSMA
Wie 2ich indenkt voor welke problemen de colleges en commissies zich gesteld zagen, die tegen het einde van de twintiger
jaren de stichting van een wis- en natuurkundige faculteit aan
de Vrije Universiteit hadden voor te bereiden;
wie de somtijds heersende spanning aanvoelt, wanneer hij
in de gedrukte verslagen leest, dat reeds hoogleraren voor
scheikunde en natuurkunde werden benoemd en dat men
hoopt ook spoedig tot de benoeming van een hoogleraar in
de wiskunde te kunnen overgaan;
wie zich realiseert, dat nauwelijks één van de functionarissen volledig beseft zal hebben, welke omvangrijke taak de toekomstige docent in de wiskunde zou wachten;
die moet het wel beschouwen als een bijzondere zegen over
onze universiteit, dat zich juist in die periode onder haar
geestverwanten een jonge wiskundige bevond, die met zoveel
gaven begiftigd was, als aan Koksma geschonken waren. ')
Het kost weinig moeite zich voor te stellen welke vragen
Koksma met zijn bijzondere zorgvuldigheid zou hebben opgeworpen, wanneer hij lid van de voorbereidingscommissie
was geweest.
Stond het wel vast, dat men geen in aanmerking komende
mathematicus over het hoofd had gezien ? Zou geen der oudere
wiskundigen uit de kring rondom de universiteit zich gepasseerd kunnen voelen ? Was het voor de verdere ontwikkeling
van een veelbelovende jonge onderzoeker niet nadelig, wanneer
hij reeds zó vroegtijdig met een zware taak werd belast?
En het verwondert dan ook in het minst niet, dat hij aan
het einde van zijn inaugurele oratie op lo oktober 1930 na
de Colleges van Directeuren en Curatoren bedankt te hebben
voor het in hem gestelde vertrouwen voortgaat: ,,Gij weet
in welke mate dit vertrouwen mijn zelfvertrouwen overtrof".
Maar het tekent ook Koksma niet alleen zoals hij wilde zijn,
maar ook zoals hij gedurende zijn ruim vierendertigjarig
professoraat geweest is, wanneer hij zijn woorden besluit:
,,daarom moge U uit het feit, dat ik deze eervolle benoeming
') Tekst van het herdenkingscollege uitgesproken op 21 jan. 1965.
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aanvaardde, reeds gebleken zijn, hoezeer het mijn voornemen
is alle gaven en krachten, die God mij wil geven, te besteden
aan het schone werk, mede te bouwen aan een Universiteit,
die Zijn Ere beoogt".
Jurjen Ferdinand Koksma werd op 21 april 1904 te Heerenveen geboren en was dus bij zijn optreden als hoogleraar nog
eerst 26 jaar oud. D e aanvaarding van het ambt betekende
voor hem nog niet terstond het beginnen met de uitoefening
er van. Studenten, die moesten worden opgeleid, waren nog
niet ingeschreven en de jonge universitaire docent ontving de
gelegenheid zich aan een buitenlands instituut verder te bekwamen. In de tegenwoordige tijd trekt een dergelijk verblijf
buiten de grenzen nauwelijks de aandacht, doch in de periode
vóór de tweede wereldoorlog was het slechts voor enkele
zeer bevoorrechten weggelegd. Het was bijna vanzelfsprekend,
dat de keus op Göttingen viel, want dit was in die dagen het
Mekka van de Duitse wiskunde, waar o.m. de befaamde functietheoreticus en getallentheoreticus Edmund G. H. Landau doceerde. Koksma had namelijk van 1922-1927 te Groningen
onder Barrau en Van der Corput gestudeerd en laatstgenoemde
was in het bijzonder zijn leermeester geweest. Zijn proefschrift, bewerkt tijdens een driejarig leraarschap, in hoofdzaak
aan het Gereformeerd Gymnasium te Kampen, beweegt zich
dan ook op getallentheoretisch terrein en handelt ,,Over stelsels diophantische ongelijkheden".
Door Van der Corput was een oplossing gegeven van een
aantal problemen, die alle neerkwamen op de vraag, of aan
een gegeven stelsel ongelijkheden kan worden voldaan door
oneindig veel waarden der onbekende grootheden, die in het
stelsel optreden. Om het antwoord op deze vraag in verschillende gevallen te vinden had Van der Corput een drietal methoden ontwikkeld die een zo algemeen karakter bezaten, dat
zij van toepassing waren op een veel uitgebreider gebied uit
de theorie der diophantische ongelijkheden, dan op dat waarvoor ze oorspronkelijk waren uitgewerkt. Enkele problemen
van dit bredere terrein werden nu door Koksma in zijn proefschrift tot oplossing gebracht.
Reeds in deze eerste publicatie '), waarmede op 4 juni 1930
^) Een studie over de functie van Ricmann, tezamen met Van der
Corput geschreven, was eerder persklaar.
43

met lof de doctorsgraad werd verkregen, brengt de auteur
zelf in praktijk hetgeen hij later anderen met nadruk voorhield,
dat men zich steeds zo moet uitdrukken, dat geen misverstand
mogelijk is. Hoevele promovendi zullen het nodig achten in
een voetnoot uitdrukkelijk mede te delen, dat overal door e
het getal van Naper en door n het getal van Archimedes zal
worden voorgesteld?
In Göttingen werd dan de studie voortgezet met name
natuurlijk op het ook met het proefschrift betreden terrein,
dat eenvoudig kan worden gekenschetst door het vermelden
van de titel van de inaugurele oratie ,,Benaderingsproblemen
bij irrationale getallen". Ook de eerste colleges in het voorjaar van 1931 na terugkeer uit Göttingen of tijdens een korte
onderbreking van het verblijf aldaar gegeven, bewegen zich
op dit terrein. Behandeld werden namelijk bewijzen voor de
transcendentie van e, van n en van e" .
Het gehoor bij deze colleges, die in het gebouw aan de
Keizersgracht in de kamer, waarin tot voor kort het bureau
van de pedel was gehuisvest, plaatsvonden, werd gevormd
door een vijftal oudere jaars S.S.R.-leden, die aan de Universiteit van Amsterdam voor het candidaatsexamen waren of
werden opgeleid. Aanvankelijk behoorde ook professor Sizoo
tot de toehoorders, zulks op verzoek van Koksma zelf, die
gaarne van zijn oudere collega wilde vernemen, of de -wijze
waarop hij doceerde, aan redelijke eisen voldeed! Het behoeft niet te verwonderen, dat professor Sizoo reeds na éénof tweemaal had vastgesteld, dat zijn aanwezigheid volkomen
overbodig was. Ook voor de Amsterdamse studenten, die toch
aan hun alma mater weinig over getallentheorie hadden vernomen, was het college volledig te volgen, hetgeen te meer
inhoudt, omdat ook zeer recente resultaten werden besproken.
Het bewijs voor de transcendentie van e'^ was slechts twee
jaren te voren door A. Gelfond gepubliceerd. De daarbij
door hem gevolgde bewijsmethode zou, naar Landau had opgemerkt, ook in staat moeten stellen iets over de mate van
transcendentie van e^ te vinden. Daarmede was dus een probleem gegeven, met welks oplossing Koksma zich tezamen
met Popken bezig hield, bij welke gemeenschappelijke arbeid
uitkomsten werden verkregen, die in 1932 in druk verschenen.
In september 1931 heeft dan de eerste inschrijving van studenten voor de nieuwe faculteit plaats. Er zijn drie studie44

richtingen wiskunde, natuurkunde en scheikunde, waarvoor
zich in totaal tien gegadigden aanmelden en voor het wiskundeonderwijs aan dit geschakeerde gezelschap en aan een aantal van
elders overgekomen candidaten is alleen Koksma aanwezig.
N u moet men zich, om een juist beeld van de situatie te
verkrijgen, natuurlijk wel realiseren, dat het universitaire wiskunde-programma in 1931 nog vrijwel geheel een klassiek
karakter droeg; de vakken voor het candidaatsexamen a waren
bijvoorbeeld: diflFerentiaal- en integraalrekening, hogere algebra, analytische meetkunde, beschrijvende en projectieve meetkunde. Maar dit neemt niet weg, dat de taak, waarvoor Koksma
zich alleen gesteld zag, toch aan de overige universiteiten over
tenminste twee hoogleraren en één lector was verdeeld. De
officiële onderwijsverslagen over die eerste jaren melden dan
ook steeds 10 a 11 college-uren per week, waaronder twee
voor candidaten. Naar Koksma later meer dan eens heeft verteld, is echter het werkelijk gegeven aantal uren in sommige
weken, (vermoedelijk tegen het einde van de cursus) wel tot
14 opgelopen.
Een enorme voorarbeid moet aan het verzorgen van
zoveel lessen verbonden zijn geweest, vooral daar aanvankelijk alle colleges nieuw moesten worden bewerkt. Des
te meer bewondering wekt het, dat de gemaakte aantekeningen
vóór de aanvang van elk college in een tas werden opgeborgen,
welke tas in het algemeen niet naar de zaal werd mede genomen. Een gewoonte, die tot het einde toe werd volgehouden, zij het dat Koksma de laatste jaren behoefte had een aan
tussenuur tussen twee colleges over uiteenlopende stoffen.
Doordat hij zo los van enig papier sprak, kon Koksma zijn
stof met grote levendigheid voordragen. Hij stelde veel prijs
op contact met zijn gehoor en trachtte uit de blikken van de
studenten af te lezen of zij het betoog volgden en begrepen.
De omstandigheid, dat hij een vroeger bewezen resultaat, dat
hij later wilde toepassen, op het bord moest terugvinden, benutte hij dikwijls om door het stellen van vragen zijn toehoorders te laten meedenken bij het oplossen van de aan de
orde zijnde problemen. Een aanstekelijk enthousiasme, dat hij
koesterde voor vrijwel alle onderwerpen, die hij behandelde,
deed hem vaak de tijd vergeten of soms bewust overschrijden,
als hij het jammer vond een fraaie gedachtengang halverwege
te moeten onderbreken. Deze speciale konsekwentie van een
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bijzondere begaafdheid als docent is, dit zij eerlijkheidshalve
vermeld, in de naoorlogse jaren, toen Koksma niet meer de
enige docent in de wiskunde was, niet altijd geapprecieerd door
de collega's, die volgens het rooster na hem college moesten
geven.
Welke onderwerpen op de verschillende colleges moesten
worden behandeld, werd voor de candidaatsuren volledig bepaald door het reeds eerder genoemde vaste programma. Voor
de doctoraaluren waren aanvankelijk alleen differentiaalvergelijkingen en complexe functietheorie aangewezen vakken, daar
deze colleges uitsluitend gevolgd werden door studenten, die
een doctoraalexamen met hoofdvak natuurkunde voorbereidden. Bij het begin van de cursus 1934/193 5 bleken er echter
geen personen meer te zijn, die nog één dezer colleges moesten
lopen en zo kwam er tijd beschikbaar voor het geven van een
tweetal capita.
Het is van belang hierbij even stil te staan vanwege de keus
van de behandelde onderwerpen.
Op het ene uur gaf Koksma namelijk een inleiding in de
verzamelingenleer, hetgeen hij daarna met tussenpozen van
ongeveer drie jaren herhaalde. Er zullen weinig afgestudeerde
leerlingen zijn, die niet in één hunner studiejaren het college
verzamelingenleer, waaraan Koksma zelf zeer gehecht was,
hebben gevolgd.
Als onderwerp voor het tweede caput werd gekozen ,,Hogere Meetkunde", waarbij de stof o.m. werd bewerkt aan de
hand van een negentiende eeuws synthetisch meetkundig boek
van Cremona. Deze op het eerste horen onverwachte keus berustte enerzijds op de vrees, dat de opleiding te eenzijdig analytisch zou worden. Anderzijds herinnert zij er aan, dat Koksma, toen hij in 1922, d.w.z. één jaar vóór het optreden van
Van der Corput, in Groningen aankwam, zeer geboeid werd
door het onderwijs van Barrau en daardoor zelfs een tijdlang
overwogen heeft in de meetkundige richting verder te gaan.
Zoals duideUjk konden colleges over speciale capita slechts
met tussenpozen van enige jaren een plaats op de series verkrijgen en moesten deze daarom ook, als ze gegeven werden,
door een zo groot mogelijk aantal toehoorders worden bijgewoond. Dit bracht Koksma er toe bepaalde colleges te bestemmen ,,voor alle studiejaren", een gewoonte, die hij, nog
lang nadat de noodzaak er toe vervallen was, volhield.
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Volkomen begrijpelijk zou het zijn geweest, wanneer een
zó omvangrijke doceertaak, met de daarbij aansluitende tentamens en examens een vermindering van de wetenschappelijke
productiviteit had veroorzaakt. In werkelijkheid vertoonde zich
echter niets hiervan.
Het bestuderen van problemen, die op een of andere wijze
samenhangen met het benaderen van irrationale getallen door
rationale, was in de eerste decennia van de 20ste eeuw krachtig voortgezet. De ene maal steunend op de leer van de kettingbreuken, de andere maal uitgaande van Minkowski's in 1910
verschenen Geometrie der Zahlen waren veel bijdragen geleverd tot de uitbouw van de theorie der lineaire diophantische approximaties. Daarnaast waren nieuwe onderwerpen
aan de orde gesteld, die met de asymptotische verdeling van
reële getallenrijen modulo i samenhingen. De veelheid van
de resultaten, die bovendien op talloos verschillende plaatsen
gepubliceerd waren, maakte het wenselijk de beschikking te
verkrijgen over een zo volledig mogelijke weergave van de
stand van zaken; waarom de redactie van de bij Springer in
Berlijn uitgegeven Ergebnisse der Mathematik und ihrer
Grenzgebiete besloot een aflevering over ,,Diophantische
Approximationen" in de reeks op te nemen. Vergis ik mij
niet al te zeer, dan heeft genoemde redactie eerst tot Van der
Corput het verzoek gericht zich met de samenstelling van het
geschrift te belasten, doch is zij door deze verwezen naar zijn
leerling Koksma, die met misschien een tikje jeugdige overmoed tenslotte de opdracht accepteerde.
De hoeveelheid werk, die daarop in een korte periode boven
de normale arbeid verzet is, is bijna niet te beschrijven. Koksma zelf heeft later meer dan eens erkend, dat het wel wat
erg geweest was. Met grote nauwgezetheid vond een uitgebreid litteratuuronderzoek plaats en nadat aldus een lijst
met ruim 700 titels was verkregen, werden alle daarop vermelde boeken en tijdschriftartikelen met veel zorg getaxeerd
en gerubriceerd. Geen auteur mocht zich te kort gedaan voelen
en daarom diende nauwkeurig te worden vastgesteld, wat het
essentiële van elke publicatie was. Onderzocht moest worden
in hoeverre bepaalde resultaten impliciet of expliciet in vroegere lagen opgesloten en op welke plaatsen er nog vragen onbeantwoord waren gelaten.
Wie nu mocht menen, dat na de afsluiting van de kopij de
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rust zou zijn weergekeerd, vergist zich! Regelmatig komen
immers overdrukken van nieuwe publicaties en brieven met
mededelingen over juist bewezen stellingen bij de schrijver
binnen en deze worden alle terstond bestudeerd om de recente uitkomsten nog bij het corrigeren van de drukproeven
te kunnen toevoegen. Bovendien voert herlezing van het geschrevene in gedrukte vorm menigmaal tot de conclusie, dat
een nog betere redactie mogelijk is of dat het de duidelijkheid
ten goede zal komen, wanneer een in de tekst opgenomen formule op een afzonderlijke regel wordt afgedrukt. Het is geen
uitzondering, dat de witte rand van de drukproef niet voldoende ruimte biedt om alle correcties, waarop soms nog
weer nadere correcties worden aangebracht, op te nemen.
Vanzelfsprekend verwacht de uitgever, dat de drukproeven
binnen een redelijke termijn worden geretourneerd en derhalve is doorwerken tot laat in de avond vaak een vereiste.
Gelukkig dat het gevaarlijk is om de revisies op dezelfde wijze
te behandelen, want men kan niet controleren of ter zetterij
de verbeteringen juist worden aangebracht.
Zo komt onder veel hoogspanning Koksma's Ergebnissedeel tot stand en als het in 1936 de persen heeft verlaten, vindt
het internationaal waardering. Het karakter van het geschrift
brengt mede, dat het begint te verouderen op de dag van
zijn verschijning, doch als in de tweede wereldoorlog Amerika
van de Europese boekenmarkt is afgesloten, acht men het nog
van betekenis een reprint van de „Diophantische Approximationen" in de Chelsea-serie op te nemen.
Hetgeen zich afspeelde tijdens de geboorte van wat toch
waarschijnlijk wel mag genoemd worden Koksma's belangrijkste publicatie, was ook daarom waard wat uitvoeriger beschreven te worden, omdat het zich, zij het in mindere mate,
herhaalde telkens wanneer hij bezig was met of betrokken was
bij de opstelling van een wetenschappelijke verhandeling, een
rapport of zelfs een gewichtige brief. Elkeen, die iets concipieerde en aan Koksma's oordeel onderwierp, zag zin na zin
sneuvelen en kon er alleen vrede mee hebben, dat een vrijwel
volledig nieuwe tekst ontstond, omdat hij wist, dat Koksma
eigen concepten even kritisch bekeek en alleen beoogde de
zaak, waarom het ging, te dienen.
In de loop van de dertiger jaren zagen nog diverse andere
artikelen het licht, die in dit bestek onmogelijk overeenkom48

stig hun betekenis besproken kunnen worden, i) Slechts zij
vermeld de toetreding van Koksma tot de kring van medewerkers van het door Dr. M. Scheffer opgerichte tijdschrift
voor studerenden Mathematica. Deze toetreding leverde namelijk als vrucht op, dat een ruimere kring van wiskundigen
op bevattelijke wijze werd voorgelicht over onderwerpen als
de „asymptotische verdeling van reële getallen modulo i " en
de „benadering van irrationale getallen met behulp van kettingbreuken".
Intussen had het aanvaarden van de opdracht tot het schrijven van een deel van de Ergebnisse ook een konsek'wentie
binnen de kring der docenten. Het werk door Van der Corput
en zijn leerlingen te Groningen verricht begon de aandacht
te trekken van de wiskundigen aan de andere nederlandse
universiteiten en men was verlangend er iets meer over te vernemen. Er behoefde niet lang over gediscussieerd te worden,
wie het meest in aanmerking kwam om de gevraagde voorlichting te geven. En zo hield Koksma op de laatste zaterdagen van de maand voorafgaande aan de vergaderingen van
het Wiskundig Genootschap voor een beperkt gezelschap
een reeks voordrachten over zijn speciale studieterrein de
diophantische approximaties.
Als mijn veronderstelling omtrent het jaar van deze voordrachten (de cursus i933/'34) juist is, zullen zij gehouden zijn
in het juist gereed gekomen laboratorium aan de De Lairessestraat en wel in de eerste wiskunde-coUegezaal. Deze zaal op
de tweede verdieping van het natuurkunde-gedeelte had voor
die dagen uitzonderlijk grote bordruimte, en werd daarom
ook gedurende volgende cursusjaren benut, toen Wolf, Hurewicz en Kloosterman voor hetzelfde publiek soortgelijke voordrachten hielden. Een kamer naast de zaal was gereserveerd
als werkvertrek voor de hoogleraar in de wiskunde, die
echter van de beschikbare ruimte zeer spaarzaam gebruik
maakte. Noch de zaal, noch de kamer zouden lang hun bestemming behouden; reeds tijdens de cursus i938/'39 moesten ze ten behoeve van de afdeling natuurkunde worden ontruimd.
Ongeveer in dezelfde periode, waarin Koksma de laatste
^) Een bibliographic is toegevoegd aan het In Memoriam, N. Arch.
v.Wisk. (3) 13 (1965), 1—18.
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hand legde aan zijn „Diophantische Approximationen" werden door Mahler in Groningen lezingen over hetzelfde onderwerp gehouden. Mahler zelf was vooral ook bezig geweest
met het zoeken van analoga van de getallentheoretische stellingen in het lichaam van de z.g. P-dische getallen. Het was
na verdediging van een proefschrift over problemen van gelijke aard, dat de uit Groningen naar Amsterdam overgekomen Turkstra op 5 juni 1936 de eerste bij Koksma gepromoveerde doctor werd.
De cursus i938/'39, die reeds eerder genoemd werd, was
een zeer belangrijke in het leven van Koksma. Hij was toen
namelijk voor de eerste maal rector magnificus en kon bovendien kort na zijn optreden een welkom toeroepen aan twee
lectoren, die hem ter zijde zouden staan bij het onderwijs in
de wiskunde. Niet lang zou hij zich echter ongestoord over
de verkregen assistentie kunnen verheugen, want, als hij aan
het einde van zijn ambtsperiode de rectorale waardigheid aan
zijn opvolger overdraagt en verslag doet van de lotgevallen,
moet hij mededelen, dat allerlei voorlopig weer op losse
schroeven staat, daar de lectoren, zoals hij het zelf uitdrukt,
,,de Katheder met de Kazemat hebben moeten verwisselen".
Tijdens de eerste bezettingsjaren vinden nog verschillende
dingen normaal voortgang. Koksma, die in 1938 Mannoury
als inspecteur van de boekerij is opgevolgd, bekleedt in 1941
en 1942 het voorzitterschap van het Wiskundig Genootschap.
Hij houdt in die kwaliteit wetenschappelijke voordrachten op
de jaarvergaderingen volgens een oude traditie, die hij ook
in ere zal houden, als hij in 1952 en 1953 ten tweede male
tot voorzitter is verkozen.
Maar aan de universiteiten rijzen problemen van steeds
ernstiger aard! De rector magnificus Rutgers wordt gedurende enkele weken als gijzelaar vastgehouden en Koksma
neemt gedurende deze tijd het rectoraat waar. Andere nederlandse universiteiten worden gesloten en de Vrije Universiteit neemt de zorg voor een deel harer studenten op zich.
Voor zover deze wiskunde studeren, kunnen zij aanvankelijk
op drie docenten een beroep doen, maar de omstandigheid,
dat de beide lectoren reserve-officier zijn, doet de verantwoordelijkheid van Koksma voortdurend toenemen. In de laatste
maanden vóór de sluiting der universiteit in 1943 fungeert
hij nog als promotor voor twee leerlingen van Kloosterman.
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Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de belangstelling, die hij daarbij toonde voor de manuscripten van beide
doctorandi van de Leidse universiteit niet uitsluitend een formeel karakter droeg.
De geladenheid van de tijd, die volgde en de grote dankbaarheid over de eindelijke komst van de bevrijding zijn aan
te voelen op schier elke plaats in het openingswoord door
Koksma op 20 juni 1945 uitgesproken bij de hervatting van
de colleges in de faculteit. 1) Men verneemt van hoogleraren,
die clandestien tentamens afnamen of doctorandi hielpen bij
het schrijven van hun proefschrift en men behoeft zich niet
af te vragen of Koksma zich ook onder hen bevond. Als hij
drie maanden later bij de aanvang van de door hem gepresideerde Jaarvergadering opnieuw bij de gebeurtenissen van de
laatste jaren stil staat en wijst op de zegen, dat het vrije christelijke onderwijs gespaard bleef, dan maakt hij verder gaande,
als bij vergissing, een opmerking, waaruit blijkt, dat hij zelf
aan clandestiene besprekingen over de positie der universiteiten heeft deelgenomen.
Meer echter dan uit enige feitelijke mededeling wordt, hetgeen Koksma in die dagen voor velen betekend heeft, duidelijk uit de van grote dankbaarheid getuigende woorden, die
na zijn overlijden een afgestudeerde tot mij richtte. ,,Als ik
aan Koksma denk", zo zeide deze, ,,dan denk ik steeds eerst
aan de verzetsheld, die midden in het volk stond, waarop
men vertrouwen kon. Na de oorlog", zo vervolgde hij, ,,had
ik dikwijls benauwde dromen; ik was bang, dat de Russen
zouden komen. Maar als ik dan wakker schrok, was mijn
eerste gedachte: ,,ik ga naar Koksma" ".
Het bevreemdt na dit alles niet, wanneer men na de oorlog
Koksma's naam aantreft onder de leden van de zuiveringscommissie voor de studenten. Zijn nauwgezetheid en wijsheid
zullen er mede toe hebben bijgedragen, dat de beoordeling
is geschied naar recht en billijkheid.
Maar er was meer te doen dan de overigens niet al te omvangrijke arbeid van de zuiveringscommissie. Twee doctorandi, die tijdens de bezettingsjaren onder Koksma's leiding
hun proefschriften voltooiden, verwerven nog vóór de zomervakantie van 1945 daarop de doctorsgraad. Zij zijn de voor') De Vrije Universiteit in oorlogstijd, blz. 70,108.
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gangers van nog zeven anderen, die in volgende jaren dezelfde promotor zullen kiezen.
De dissertaties dezer negen promovendi behandelen op één
uitzondering na, steeds problemen, welke op de een of andere
wijze samenhangen met onderzoekingen, waarover in deze
herdenkingsrede reeds eerder iets werd gezegd.
Het terrein waarop de naoorlogse publicaties van Koksma
zelf zich bewegen, is veel breder. Dit werd bevorderd door
twee factoren en wel de samenwerking met verschillende
binnenlandse en buitenlandse wiskundigen en de aanwezigheid van steeds meer vrijheid bij het kiezen van collegestoffen. Wat dit laatste betreft; nadat in 1949 de zorg voor
het onderwijs in de analyse voor een deel op een andere
docent was overgegaan, kwam er ruimte voor het behandelen
van onderwerpen als bij na-periodieke functies, variatierekening, Lebesgue-integratie, integraalvergelijkingen en kon het
college differentiaalvergelijkingen worden gesplitst in - wat
hij zelf noemde - een hokus-pokus-college en een college
waarin existentiebewijzen speciale aandacht verkregen. Men
vindt hiervan sporen terug in het uitgebreide productieve
werk. Een duidelijk blijk van de waardering, die dit laatste
verdiende, vormde Koksma's benoeming tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 1950.
Na de bevrijding leefde er in ruime kring de wens op
allerlei punten tot vernieuwingen over te gaan. Aan de discussie hierover heeft ook Koksma in verschillende kwaliteiten
deelgenomen. Hij was lid van de Commissie voor Sport- en
Cultuurleven aan de Vrije Universiteit (de CosCuVu), die de
stichting van de Civitasraad heeft voorbereid; hij werd benoemd in een commissie tot reorganisatie en coördinatie van
het Hoger Onderwijs in de wiskunde; hij nam deel aan de
besprekingen ter voorbereiding van het tot standkomen van
een Mathematisch Centrum te Amsterdam. Deze opsomming
maakt geen aanspraak op volledigheid; evenmin is het mogelijk alle functies te vermelden, die in reeds genoemde en
niet genoemde organisaties werden bekleed. Slechts moet
een uitzondering gemaakt worden voor het Mathematisch
Centrum, dat in Koksma's wetenschappelijke loopbaan wel
een zeer bijzondere plaats innam.
In de bezettingsjaren was bij enkelen de gedachte opgekomen een instituut te stichten, dat zou kunnen bijdragen tot
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de versterking van het wiskundige kader, waaraan na de
oorlog de universiteiten en hogescholen grote behoefte zouden hebben en dat een actief aandeel zou kunnen nemen aan
het wiskundig onderzoek, zowel op zuiver-wetenschappelijk
als op meer toegepast terrein. Reeds binnen een jaar na de bevrijding kon aan deze gedachte gestalte gegeven worden door
het in het leven roepen van de Stichting Mathematisch Centrum op II februari 1946. De leiding hierbij ging uit van Van
der Corput, die inmiddels de Groningse universiteit voor de
Amsterdamse geruild had en Van Dantzig en Koksma. Deze
drie wiskundigen vormden tezamen met Van der Waerden de
eerste Raad van Beheer, welke de tot Directeur benoemde
Van der Corput tot voorzitter en Koksma tot secretaris had.
Wie het eerste voorjaarsrooster opslaat is geneigd op te merken, dat met Van der Corput ook de getallentheoretische school
van standplaats veranderde. Voor de laatste week van maart
1947 wordt aangekondigd, dat Mahler (toen in Manchester)
een serie voordrachten hoopt te houden over de nieuwste
ontwikkeling van de Meetkunde der Getallen. En met het oog
op deze voordrachten zal Koksma, de door hem en Van der
Corput te verzorgen, elementaire cursus Getallenleer, openen
met een korte inleiding in de klassieke Meetkunde der Getallen. In 1959 wordt in samenwerking met de beide Amsterdamse universiteiten over hetzelfde onderwerp een colloquium
georganiseerd, hetwelk op 18 december wordt afgesloten met
een getallentheoretische dag, waarbij ook Mahler, die dan op
uitnodiging van het Wiskundig Seminarium weer in Nederland is, tot de sprekers behoort. En tenslotte vindt in i960
een veertiendaags colloquium over „p-adische getallen" plaats,
dat door Koksma, die één der leiders is, met een voordracht
wordt geopend.
Vanzelfsprekend is met het juist opgemerkte slechts een
klein onderdeel van al de arbeid van het Mathematisch Centrum en zijn eerste secretaris aangeroerd. Niemand leefde
meer dan Koksma in het besef, dat het Centrum niet gesticht
was ten profijte van een kleine groep van mathematici, doch
ten dienste van al het wiskundig onderzoek in Nederland. En
hij heeft er aan meegewerkt, dat kort vóór zijn optreden als
Directeur op i mei 1955, een bijdrage werd geleverd tot de
verwezenlijking van deze doelstelling tijdens de organisatie
van het grote wiskundige congres.
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Wij naderen hiermede het internationale wiskundige bedrijf,
waarin de getallen theoreticus aan de Vrije Universiteit reeds
spoedig een goede bekende was. In 1949 komt de uitwisseling in Europa weer op gang en zo trekt in de tweede helft
van april een aantal studenten van de wis- en natuurkundige
faculteit naar de Franse hoofdstad. Koksma is één van de
hoogleraren, die aan de excursie deelnemen, en hij benut zijn
verblijf in Parijs voor het opnemen van contact met R. Salem,
om een gemeenschappelijk onderzoek tot afronding te brengen.
Ook verschijnen in deze jaren artikelen, welke in samenwerking met P. Erdös en I. S. Gal geschreven werden.
Dan komt in 1950 te Cambridge (Massachussets) het eerste
naoorlogse Internationale Wiskundige Congres, waarop in de
slotzitting de uitnodiging van de Nederlandse delegatie aanvaard wordt het volgende congres in Amsterdam te houden.
Koksma is te Cambridge Nederlandse gedelegeerde, evenzo
een jaar later op de Unesco-conferentie te Parijs en nog een
jaar verder met Kloosterman op de ie Algemene Vergadering
van de Internationale Mathematische Unie te Rome. Hij neemt
zitting in een door het Wiskundig Genootschap ingestelde
kleine commissie om een eerste ontwerp voor het Amsterdamse Congres te maken en treedt vervolgens op als ie secretaris van het Uitvoerend Comité. En als het Congres met zijn
meer dan 2000 deelnemers in september 1954 een groot succes
wordt, dan weet ieder, dat velen hiertoe een bijdrage hebben
geleverd, doch dat de spil waarom alles draaide, de ie secretaris was.
Zoals gebruikelijk betoonde men zijn erkentelijkheid door
het verstrekken van een nieuwe opdracht! Koksma wordt
voor de periode 1954-195 8 benoemd tot lid van het Uitvoerend
Comité van de Internationale Mathematische Unie, welk mandaat na het aflopen er van met opnieuw vier jaren verlengd
wordt.
Zittingen van dit Comité, die hij reeds eerder in verband
met het congres had bijgewoond, brengen hem nu binnen
een jaar of zes, tweemaal in Zurich, driemaal in Parijs, eenmaal in Londen, Edinburgh, Lausanne en Kopenhagen. Als
afgevaardigde van de I.M.U. bij het overkoepelende orgaan
van alle wetenschappelijke unies, de I.C.S.U., woont hij
vergaderingen bij in Oslo, Bagnères-de Bigorre, Brussel en
's Gravenhage.
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Aan allerlei arbeid van het Uitvoerend Comité neemt hij
verder deel en in dezelfde periode houdt hij wetenschappelijke voordrachten te Wenen, te Innsbruck, te Brussel, te Bonn
en misschien nog wel (ten dele aansluitend bij bepaalde vergaderingen) in andere plaatsen. In Brussel woont hij bovendien
als Nederlandse gedelegeerde verscheidene zittingen bij van de
commissie inzake plannen voor een Europese Universiteit.
Voegen we hieraan toe, dat Koksma juist tijdens de cursus gedurende welke het Amsterdamse Congres plaats vond
voor de tweede maal als rector magnificus was aangewezen
en in die kwaliteit o.m. deelnam aan het bezichtigen van
enkele buitenlandse universiteitsgebouwen, dan is het klimaat,
waarin hij lange tijd zijn normale universitaire arbeid heeft
verricht, wel voldoende geschetst.
Grote bewondering verdient het daarom, dat - ondanks
dit alles - in geen enkel opzicht gezegd kon worden, dat
Koksma in deze periode zijn professorale taak verwaarloosde.
Het bezwaarde hem steeds, wanneer hij zijn colleges moest
onderbreken en menigmaal trachtte hij door voortzetting er
van in juni, een verkregen achterstand in te lopen. Veeleisend
tegenover zichzelf, was hij gewoonlijk uitermate mild in het
beoordelen van de prestaties zijner leerlingen. Op kostelijke
wijze werden somtijds bij tentamens en examens de ondervraagden attent gemaakt op fouten in hun antwoorden. En
wie hierbij tegenwoordig was, kon er zich zonder enig leedvermaak over amuseren, want dat de uitslag van het kennisonderzoek gunstig zou zijn, stond haast bij voorbaat vast.
Het was geen uitzondering, dat de examinator na afloop minder bezig was met het feit, dat iets niet geweten was, dan met
de vraag, waaróm zulks niet het geval was geweest.
Ook voor de persoonlijke omstandigheden der studenten
en voor hun organisatieleven toonde Koksma een levendige
belangstelling. Hij had begrip voor het spel-element in vele
studentikoze gebruiken en gewoonten en schreef eens i), dat
men niet de conclusie mocht trekken, ,,dat hij een verklaard
tegenstander van het novitiaat was". ,,Jonge lieden met al te
lange tenen of al te veel zelfrespect, kunnen in die dagen een
heilzame correctie ondergaan". Maar overtuigd als hij was
van wat hij zelf noemde „het bewarend karakter van de
1) In: ,,Het gezelligheidsleven". Sola Fide 9 (1955), 34—39.
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Christelijke zeden en tradities", vervolgde hij dat de groentijd nooit mocht leiden tot uitingen van machtswellust of tot
krenking van de medestudent naar geest of lichaam. Diepe
verontwaardiging maakte zich van hem meester, wanneer eigen
leerlingen der universiteit door hun gedragingen of publicaties
de goede naam van het christeUjk onderwijs in het algemeen
en van hun alma mater in het bijzonder in opspraak brachten.
Het christeUjk onderwijs! Koksma heeft het op verschillende plaatsen ook in bestuursfuncties bij het V.H.M.O. gediend. Als hem in 1956, juist in de tijd van reizen en trekken,
gevraagd wordt de feestrede ') uit te spreken bij het jubileum
van de lerarenvereniging, dan levert hij een magistraal betoog, waarin hij, na zich verontschuldigd te hebben, omdat
hij geen historicus is, een schets geeft van de schoolstrijd en
wijst op de verantwoordelijkheid, die het beëindigen er van
op de tegenwoordige generatie legt. Maar de feestredenaar gewaagt ook van de indrukken, die door hemzelf aangaande het
M.O. zijn opgedaan en die door latere nooit geheel verdrongen zijn. En hij spreekt met van dankbaarheid getuigende
woorden over de Chr. H.B.S. te Leeuwarden en over de onvergetelijke IJntema, aan wiens systematische lessen gewijd
aan de ontwikkeling der natuurfilosofie en aan conflicten als
die van Galilei en Bruno met de destijds geldende kerkleer
hij met erkentelijkheid terug denkt.
Het christelijk hoger onderwijs! Koksma heeft het niet
prijs gegeven, wanneer hij was gepolst voor een benoeming
elders. Hij heeft ook de voortgang er van willen bevorderen
door zijn medewerking aan de arbeid der Vereniging, waarvan de Vrije Universiteit uitgaat. Zijn grote welsprekendheid,
zo gewaardeerd in elke kring, waarin hij zich bewoog, maakte
hem tot een gezocht spreker voor Jaarvergaderingen, ontmoetingsavonden en vergaderingen van Vrouwen V.U.-hulp. N o g
in het juist verstreken jaar, toen de jaarvergadering bijeen
kwam in de hoofdstad der provincie, waarvan hij één der
trouwe zonen was, vond het sluiten der bijeenkomst door hem
plaats. En als, tien jaren eerder in Eindhoven, dr. Schouten
onverwachts verstek moet laten gaan, dan neemt de rector
van dat jaar zijn taak over en spreekt met slechts een korte
1) „Verleden, Heden, Toekomst". Chr. Gymn. en M.O. 34 no. 1315
(1957), 456—474.
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tijd van voorbereiding een slotwoord over het aangekondigde
onderwerp ,,Volharding".
Doch niet alleen met geestige causerieën en boeiende slotwoorden heeft Koksma er toe bijgedragen het enthousiasme
voor de Vrije Universiteit bij haar geestverwanten te stimuleren. Behalve de reeds genoemde openingsrede te Amsterdam kort na de bevrijding uitgesproken zijn nog drie referaten te vermelden. Een uit 1933 te Zwolle over „De christen
en de wetenschap", een uit 1943 te Utrecht over ,,Universiteit en volksleven" en een uit 1952 te Leeuwarden over „ D e
universiteit en het nationale leven". De keuze dezer onderwerpen is zeer zeker meebepaald door de tijd, waarop en de
plaats, waarin zij aan de orde gesteld werden. Dat juist Koksma
met de beide laatste zich bijzonder bezig hield en daardoor
als het ware aangewezen was ze in te leiden, stond ongetwijfeld in verband met zijn ijver voor de Friese beweging. Ook
bij de plechtige opening van de Friese Akademie op 10 september 1938 hield hij, die zitting had in het hoofdbestuur,
een toespraak over „Wetenschap en Volk".
Ten tijde, dat de Friese hoofdstad zich schaarde onder de
steden, die een eigen instelling voor hoger onderwijs begeerden, heeft het probleem Leeuwarden en Amsterdam hem veel
stof tot nadenken gegeven. Wat daarbij voor hem het uitgangspunt was, volgt terstond uit zijn juist genoemde op de Jaarvergadering in 1952 gehouden rede. Immers hij ving deze,
volgens het verslag, aan met er op te wijzen, dat de Friese
taalstrijd op het orthodox christelijk volksdeel pas vat kreeg,
toen zij door Huismans en zijn medestanders geplaatst werd
in het licht der calvinistische beginselen, welke beginselen
Huismans waren ingeprent door zijn bewonderde leermeester
Abraham Kuyper aan de Vrije Universiteit. En hij concludeert
aan het eind van zijn betoog, dat een universiteit reeds een
groot belang is voor haar omgeving gezien de verheffing van
het culturele peil en gelet op de wetenschappen, die het eigene
van een volk betreffen in zede, taal en geschiedenis, maar dat
haar invloed op het nationale leven in nog duidelijker licht
komt als men denkt aan godsdienst en wereldbeschouwing,
factoren, die alle menselijke activiteit doordringen.
Christendom en Wetenschap. In verschillende redevoeringen
en voordrachten binnen en buiten de universiteit heeft Koksma
zich met de relatie tussen beide bezig gehouden. Twee punten
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hebben daarbij zijn speciale aandacht te weten „de aard en
de zekerheid der wiskundige kennis" en „de taal der wiskunde". In een referaat voor de Wetenschappelijke Samenkomst in 1936 somt hij de vragen op, waarover het gaat:
Wat is de grond van ons vertrouwen in de waarheid der fundamentele stellingen? Wortelen ze in de menselijke geest?
Ontspruiten ze aan de ervaring? Of zijn ze een kwestie van
conventie? Rust de wiskunde geheel op de logica en zo ja,
is mijn vertrouwen in deze laatste gewettigd? En na uitvoerig de antwoorden van verschillende wijsgerige scholen besproken te hebben, komt hij tot de uitspraak: ,,De theïst
ziet de telbaarheid niet als behorende tot zijn denken, maar
als door God geponeerde relatie in het geschapene, dus behorende tot datgene wat hij met zijn denken heeft te onderzoeken. Hij heeft daarom geen reden de mathematische kennis
een exactheid van essentieel ander karakter dan zijn andere
kennis toe te schrijven; dat hij desondanks de uitzonderlijk
hoge graad van exactheid dier mathematische kennis erkent,
berust op het inzicht, dat de telbaarheid de meest fundamentele en eenvoudigste relatie in het geschapene is, een relatie,
waarvan hij door directe aanschouwing weet heeft".
Hij kan de intuïtionist dus toestemmen, ,,dat de rij der natuurlijke getallen en het principe der volledige inductie ons
intuïtief gegeven zijn", maar hij schrijft ,,aan de logica een
voornamere rol toe en ziet deze niet slechts als formulering
van in de wiskundige taal optredende wetmatigheden, maar
dieper, als poging tot uitdrukking der normen, waaraan het
menselijk denken zich noodzakelijk heeft te onderwerpen,
normen uiteindelijk door de Schepper gesteld. Zijn ,,vertrouwen in de algemeengeldigheid zulker normen voor het
denkleven van de mens" wordt gerechtvaardigd door ,,het
feit, dat de mensheid uit enen bloede werd geschapen" en
,,versterkt door de ervaring".
In vrijwel al zijn geschriften met een meer algemeen karakter gaf Koksma een beschrijving van de axiomatische methode. Dit verschafte hem dan het materiaal om zijn betoog
toe te lichten, met name ook daar, waar het ging over de taal
der wiskunde. De omstandigheid, dat de betekenis van een
woord mede afhankelijk is van het verband, waarin en de persoon, door wie het wordt uitgesproken, dient in de wiskunde
niet minder dan in andere wetenschappen de nodige aan58

dacht te verkrijgen, In de discussies over haar grondslagen is
dit onder meer aan de orde bij de vraag, wat onder „existentie"
moet worden verstaan. Het antwoord op deze vraag bepaalt
mede, welke eisen men aan een bewijs zal hebben te stellen.
Koksma's belangstelling voor probleem van signifische
aard, die ook in allerlei gesprekken, bijvoorbeeld over dogmatische strijdvragen, naar voren kwam, is ongetwijfeld sterk
gestimuleerd door zijn veelvuldige contacten met Van Dantzig.
Ze kwam hem zeer te stade, bij het nadenken over het wezen
en de waarde van de wiskundige kennis. Doch ook zonder
dat wist hij en wees hij er op, dat alle menselijk kennen slechts
ten dele is, waarom hij meer dan eens voor overschatting er
van waarschuwde.
Na zijn langdurige ziekte in i960 heeft Koksma zich in
sterke mate beperkt tot de vervulling van zijn universitaire
taak. Wel nam hij in augustus 1962 deel aan een in Nederland
gehouden internationaal colloquium over ,,asymptotische verdeling modulo i " en heeft hij de inleiding daarbij door hem
gehouden nog tot een laatste publicatie kunnen verwerken.
Maar de zorg voor zijn colleges en zijn leerlingen was primair
en het verheugde hem bijzonder, dat hij door het wegvallen
van talloze plichten en beslommeringen zich volledig kon
concentreren op de voorbereiding van zijn colleges.
Vóór zijn ziekte gaf Koksma zich zelf van tijd tot tijd een
cijfer voor hetgeen hij al docerend had gepresteerd. Hij kwam
dan na een collegeuur de docentenkamer binnen en riep:
„bijna negen" of ,,hoogstens zes".
De grote betekenis van- zijn totale arbeid als docent valt
niet door een cijfer uit te drukken. Evenzeer is het onmogelijk onder woorden te brengen voor hoevelen en op hoevele
plaatsen hij tijdens zijn leven tot zegen is geweest. Zijn intens
medeleven met de persoonhjke omstandigheden van allen,
met wie hij in aanraking kwam, was menigeen tot steun. Een
grote bereidheid met zijn scherp doch mild oordeel en wijs
inzicht anderen behulpzaam te zijn, maakte hem voor niet
weinigen tot een raadsman en vertrouwensman.
En van dit alles was de diepste grond, dat hij al zijn gaven
en krachten wilde stellen in de dienst van zijn Heer, Die er
hem mede begiftigd had.
Bij zijn zilveren ambtsjubileum in 1955 wenste Koksma
geen groot opgezette viering, doch een sobere herdenking in
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het midden van zijn leerlingen en oud-leerlingen. Voor hen
had hij de hem geschonken talenten in de eerste plaats willen
besteden en alleen in hun kring wilde hij daarom de verstreken vijfentwintig jaren nog eens overzien. Het is bijna
symbolisch, dat hij aan zijn studenten college mocht geven
tot op de laatste dag vóór zijn heengaan op 17 december 1964.
Grote dankbaarheid vervult de universiteit voor het zeer
vele, dat zij en haar leerlingen gedurende zo vele jaren in
Koksma mochten ontvangen.
Grote dankbaarheid vervult ook mij, dat ik zovele jaren
naast hem heb mogen arbeiden en mij in zijn warme toegenegenheid heb mogen verheugen.
G. H. A. Grosheide F.W^n.
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