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Antonie Frans Monna

Ambtenaar en wiskundige

Jaarlijks organiseert het Mathematisch Insti-

tuut van de Universiteit Utrecht een ‘Monna-

lezing’. A.F. Monna was van 1965 tot 1979

hoogleraar in Utrecht. Zijn opmerkelijke car-

rière wordt hier beschreven door een zoon en

een van zijn Utrechtse promovendi.

In vergelijking met de Nederlandse wiskundi-
gen van zijn generatie is de levensloop van
A.F. Monna (1909–1995) wat ongewoon. Hij
studeerde in Leiden en promoveerde daar in
1935. Na een kort leraarschap werkte hij enke-
le jaren als verzekeringswiskundige. Vervol-
gens was hij als ambtenaar op het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
gedurende lange tijd beroepshalve niet als
wiskundige werkzaam. Naast zijn werkzaam-
heden op het ministerie bleef hij de wiskun-
de echter voortdurend actief beoefenen. Ieder
jaar verschenen publicaties van zijn hand. Pas
in 1961, toen hij werd benoemd aan de Univer-
siteit van Utrecht, werd wat men wel mag ka-
rakteriseren als een met grote gedrevenheid
beoefende hobby zijn dagelijks werk. Vooral
vanwege zijn inspirerend onderzoek over de
p-adische analyse is Monna als wiskundige
bekend geworden. Ook op andere gebieden,
zoals abstracte potentiaaltheorie, wiskunde-
onderwijs en geschiedenis van de wiskunde,
heeft hij zijn sporen nagelaten.

Afkomst en jeugdjaren

Antonie Frans Monna werd in Den Haag ge-
boren op 10 maart 1909 en was het tweede
en laatste kind van Willem Cornelis Monna en
Anna (officieel Antje) Maria van der Marel. Zijn
zuster, Maria Cornelia, werd in 1904 geboren.
Beide ouders waren afkomstig uit De Lier in
het Westland en huwden daar in 1903. Hoe-

wel beiden hervormd waren opgevoed, huw-
den zij niet voor de kerk, hetgeen in de kleine
dorpsgemeenschap tamelijk uitzonderlijk zal
zijn geweest. Zij vestigden zich in Den Haag,
waar zij vrijwel hun gehele leven bleven wo-
nen. De binding met hun geboortedorp en het
Westland bleef echter altijd bestaan en dat
was bij hun kinderen eveneens het geval.

Monna’s vader

De vader van Monna, afkomstig uit een een-
voudig aannemersgezin, werd onderwijzer en
volgde daarmee een toen heel gebruikelij-
ke route om te stijgen op de maatschappe-
lijke ladder. Hij behaalde de akten van be-
kwaamheid van onderwijzer en hoofdonder-
wijzer, gevolgd door de lagere akte wiskunde.
In 1904, op 26-jarige leeftijd, slaagde hij voor
de examens K I (de latere akte MO-A wiskun-
de) en Q (een examen in de theorie van onder-
wijs en opvoeding), waarmee hij bevoegdheid
verkreeg voor het geven van wiskundeles bij
het middelbaar onderwijs.

Na eerst in het lager onderwijs werkzaam
te zijn geweest was W.C. Monna vanaf 1909
verbonden aan de (Eerste) Ambachtsschool in
Den Haag, waar hij ‘herhalings- en voortgezet
onderwijs’ gaf. Daarbij zal ook wiskunde heb-
ben behoord. Dit vak werd aan de ambachts-
scholen, die overigens wettelijk werden ge-
rekend tot het middelbaar onderwijs, veelal
onderwezen door leraren (men sprak bij dit
schooltype niet van onderwijzers) met een la-
gere akte wiskunde.

De benoeming, in 1919, tot leraar wiskunde
aan de rijks-HBS met vijfjarige cursus te Zie-
rikzee betekende een promotie, zeker financi-
eel gezien. Hier gaf hij, in deeltijd, onderricht
in de tweede klas, hoewel hij daarvoor for-

meel niet bevoegd was. Met de akte K I had
men slechts bevoegdheid voor de driejarige
HBS. Daarnaast werd hij ook hier leraar aan
de ambachtsschool, waar hij behalve wiskun-
de ook Nederlands gaf.

Voor een definitieve benoeming aan de
HBS in Zierikzee diende Monna de akte K V
(de latere akte MO-B wiskunde) te behalen.
Met dat doel had hij zich al in 1908 ingeschre-
ven aan de Leidse universiteit. Hij zal daar
als toehoorder colleges wiskunde hebben ge-
volgd. Dit was niet ongebruikelijk, vooral daar
een MO-opleiding wiskunde destijds niet be-
stond. Of hij examen heeft gedaan is onbe-
kend. Zeker is wel dat hij het gewenste re-
sultaat niet heeft behaald, ook niet nadat hij
zich in 1917 opnieuw had ingeschreven. Na
de vestiging in Zierikzee werd het gezien de
reisafstand natuurlijk ook onmogelijk om in
Leiden nog colleges te volgen.

Het verblijf in Zierikzee duurde slechts
ruim een jaar, daar Monna’s aanstelling we-
gens een ernstige gehoorstoornis niet ver-
lengd kon worden. In een tijd met veel minder
goede sociale voorzieningen dan thans leid-
de dit tot grote problemen. Het gezin keer-
de in december 1920 terug naar Den Haag. Er
volgde een periode van onzekerheid en finan-
ciële zorgen, waarvoor een oplossing kwam
toen Monna op 1 januari 1922 in de (lage)
rang van adjunct-commies werd benoemd op
het in 1918 opgerichte ministerie van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen. Hier was hij
werkzaam bij de afdeling Middelbaar Onder-
wijs (enkele jaren later werd de naam gewij-
zigd in VHMO, Voorbereidend Hoger en Mid-
delbaar Onderwijs) tot aan zijn pensionering,
in de rang van referendaris, in september
1943.
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Antonie Frans Monna met zijn ouders en zuster, circa 1916

Monna’s zuster

Toen het gezin naar Zierikzee vertrok, zat de
dochter op het Haagse Gymnasium Haganum.
Dit was tamelijk ongebruikelijk. Kinderen uit
een onderwijzersmilieu gingen in het alge-
meen hooguit naar de HBS. Het gymnasium
werd (maatschappelijk gezien) als een stap
te hoog beschouwd. Mogelijk had het feit
dat Monna’s moeder, afkomstig uit een groot
boerengezin, twee broers had, die in Delft
naar de HBS gingen en daarna in Leiden wer-
den opgeleid tot arts en apotheker, enige in-
vloed op de schoolkeuze.

Aangezien er in Zierikzee geen gymnasi-
um was, ging Monna’s zuster daar naar de
HBS en na terugkeer in Den Haag voltooide
ze deze opleiding aan de Derde gemeentelij-
ke HBS aan de Waldeck-Pyrmontkade. Gezien
haar belangstelling zou een universitaire stu-
die in een alfavak voor de hand hebben ge-
legen. Een HBS-diploma gaf daarvoor echter
geen toegang en voor een aanvullende voor-
opleiding ontbraken vermoedelijk de midde-

len. Naast een werkkring behaalde ze achter-
eenvolgens de middelbare akten Engels, MO-
A en MO-B, waarvoor ze lessen volgde aan
de School voor Taal- en Letterkunde in Den
Haag. Vervolgens ging zij in het onderwijs. Zo
was zij gedurende ruim twintig jaar een zeer
geziene lerares aan de rijks-HBS (later Profes-
sor Zeemanlyceum) te Zierikzee. Na haar (ver-
vroegde) pensionering ging ze alsnog stude-
ren en in 1978 promoveerde ze in Leiden in de
Indo-Iraanse letteren. Zij heeft een actieve rol
gespeeld in de Soefibeweging in Nederland.

Schooltijd

Voor de zoon waren de gevolgen van het ver-
blijf in Zierikzee en de doofheid van de va-
der minder ingrijpend dan voor de dochter.
Hij volgde de lagere school, verlengd met een
zevende cursusjaar, deels in Den Haag, deels
in Zierikzee. Daarna ging hij evenals zijn zus-
ter naar de Derde gemeentelijke HBS, waar hij
in 1927 het eindexamen behaalde.

Dat Monna vervolgens wiskunde ging stu-

deren stond niet van meet af aan vast. Ook
biologie heeft hij overwogen. De hoogste
schoolcijfers behaalde hij ook steeds voor dit
vak en niet voor wiskunde.

De natuur heeft in zijn leven altijd een heel
belangrijke rol gespeeld. Hij kende vele plan-
ten en vogels. Met een vriend uit zijn HBS-tijd
maakte hij voor de tweede wereldoorlog re-
gelmatig lange wandeltochten onder andere
in de Alpen. Ook na de oorlog werden alle
vakanties in de natuur doorgebracht, eerst in
Nederland, vanaf de jaren zestig opnieuw in
de Alpen en ook wel in noord-Denemarken en
Noorwegen. In de weekends trok hij vaak de
natuur in. Zijn liefde voor de natuur, en daar-
naast voor oude dorpsgezichten, komt ook tot
uiting in de vele tekeningen die hij in verschil-
lende periodes van zijn leven heeft gemaakt.
Hij tekende vrijwel altijd buiten, zelden thuis.

Toch werd het wiskunde. Daarbij heeft ze-
ker een rol gespeeld dat zijn vader inmid-
dels was begonnen aan een universitaire wis-
kundestudie. Daarnaast was, zoals Monna
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Dankwoord bij Monna’s proefschrift

zelf heeft uiteengezet, het boeiende onder-
wijs van de wiskundeleraar P. Visser van groot
belang. In het laatste schooljaar gaf deze
naast de reguliere lessen een inleiding in de
differentiaal- en integraalrekening, die toen
nog niet op het schoolprogramma stond. Dit
was speciaal bedoeld voor degenen die wis-
en natuurkunde wilden gaan studeren. Hij ge-
bruikte hierbij een boekje van zijn collega
dr. W.L. van de Vooren: Grenswaarden. Eene

inleiding tot de differentiaal- en integraalre-

kening (Groningen, 1919; 2e druk: Groningen,
1934). Laatstgenoemde, in 1915 in Utrecht ge-
promoveerd bij W. Kapteyn, gaf zelf in het
vijfde schooljaar onderricht in de mechani-
ca, op volgens Monna onorthodoxe, theore-
tische, maar inspirerende wijze. Hij was de
vader van de latere Groningse hoogleraar wis-
kunde A.I. van de Vooren. In het gedenkboek-
je dat in 1931 verscheen bij het 25-jarig be-
staan van de Derde gemeentelijke HBS, wor-
den bij de oud-leerlingen twee andere beken-
de wiskundigen genoemd: H.D. Kloosterman
en J.B.D. Derksen, die in respectievelijk 1918
en 1926 eindexamen deden. Ook zij hebben
onderricht genoten van Visser en Van de Voor-
en. Derksen, die carrière maakte in de statis-
tiek, studeerde eerst enkele jaren in Delft en
vervolgens in Leiden, waar hij promoveerde
in dezelfde maand als Monna, eveneens bij J.
Droste.

De Leidse jaren

De Leidse studietijd ving aan in 1927. Van
nature zeker geen feestvierder heeft Monna
in het studentenleven geen actieve rol ge-
speeld. Daarbij zal ook een rol hebben ge-
speeld dat hij, vermoedelijk mede vanwege
de financiële omstandigheden, in het ouder-
lijk huis in Den Haag bleef wonen. Wel was
hij lid van een studentenvereniging, eerst van
‘Jungantur Gaudia Musis’, daarna, sedert de
oprichting, van Unitas.

In de tijd dat Monna in Leiden studeerde
waren er twee hoogleraren in de wiskunde,
W. van der Woude en J.C. Kluyver, en een lec-
tor, J. Droste. Van der Woudes leeropdracht
was: analytische en beschrijvende meetkun-
de, theoretische werktuigkunde. Dit omvat-
te bevatte onder andere centrale projectie,
axonometrie, reële algebraïsche krommen,
Plücker formules, elliptische krommen, diffe-
rentiaalmeetkunde in drie dimensies en me-
chanica. Kluyver had als leeropdracht: hoo-
gere stelkunde, differentiaal- en integraalre-
kening, theorie der functiën en waarschijn-
lijkheidsrekening. De omschrijving van Dros-
tes functie luidde: wiskunde voor chemici en
functieleer. Na het emeritaat van Kluyver werd
Droste in 1930 diens opvolger, met leerop-
dracht kortweg wiskunde. Kloosterman werd
toen tot lector benoemd, met leeropdracht
wiskunde.

Terugblikkend in enkele publicaties over zijn
studietijd kon Monna weinig waardering op-
brengen voor zijn Leidse wiskundeopleiding,
die hij archaïsch en statisch noemde. Lineai-
re algebra was afwezig met uitzondering van
opgaven over determinanten. (Volgens Mon-
na liet Van der Woude zich veel later kritisch
uit over het gebruik van vectoren). Er werd on-
derwijs gegeven in vergelijkingen van graad 3
en 4.

Kluyver stelde de Galois-theorie wel aan
de orde, maar dit onderwerp bleef volstrekt
onduidelijk. Een voordracht hierover door de
jonge Kloosterman was slecht te volgen voor
het Leidse gehoor. De aanwezige fysici spra-
ken van de ‘groepenpest’. Het gepeuter met
(elliptische) reële krommen achtte Monna in-
cidenteel, omdat er geen verbanden werden
aangegeven met bijvoorbeeld Riemannopper-
vlakken. Hij had ook weinig goeds te zeggen
over het ‘ǫ enδ gedoe’. Alleen voor de klassie-
ke differentiaalmeetkunde in drie dimensies
had hij waardering. Monna’s oordeel staat
in contrast met het feit dat Kloosterman met
collega’s uit Göttingen een aantal promoties
met thema klasselichamentheorie begeleid-
de, waarbij van der Woude als promotor op-
trad. Bovendien is er heden ten dage een her-
waardering voor de wiskunde uit die periode.

In de tijd dat Monna in Leiden studeer-
de bestond er nog geen wiskunde-instituut.
De colleges werden gegeven in het Academie-
gebouw. De hoogleraren hadden geen werk-
kamer op de universiteit en werkten thuis.
Daar namen zij ook tentamens af. Wel konden
de wiskundestudenten gebruik maken van de
Leeskamer Bosscha, waar de hoogleraar in de
theoretische natuurkunde P. Ehrenfest zetel-
de. Hier was een wis- en natuurkundebibli-
otheek gehuisvest. In deze leeskamer, waar
boeken en tijdschriften niet werden uitge-
leend, heeft Monna veel gestudeerd. Het was
een actief wetenschappelijk centrum. Ehren-
fest gaf er zijn colleges en er werden veel voor-
drachten gehouden, onder anderen door Al-
bert Einstein en (de wiskundige) Emil Artin.

In mei 1930 legde Monna het kandidaats-
examen af; in februari 1933 volgde het docto-
raalexamen wiskunde met bijvak theoretische
natuurkunde bij Ehrenfest, voor wie Monna
grote bewondering had. Direct daarna begon
hij aan een promotieonderzoek. Zoals toen
gebruikelijk, verrichtte hij dit onderzoek in
zijn vrije tijd. Assistenten waren er destijds in
Leiden nog niet bij de wiskunde, laat staan
promotieplaatsen. Toch beschikte hij in de
periode na zijn afstuderen wel over enige in-
komsten, al had hij geen reguliere functie.
Hij was verbonden aan een opleidingscursus
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voor onderwijzers en in 1935 gaf hij aan een
middelbare school in Den Haag wis- en na-
tuurkundelessen ter vervanging van een zieke
leraar.

Gezien zijn reeds toen aanwezige interes-
se in theoretische vragen in de analyse koos
Monna Droste als zijn promotor. Maar, naar
zijn eigen oordeel, heeft deze tamelijke stren-
ge, ontoegankelijke hoogleraar, die een leer-
ling was van Lorentz en van huis uit theore-
tisch natuurkundige, niet erg inspirerend ge-
werkt. De verhouding was ook wat stroef. Op
Drostes advies las Monna het befaamde boek
van J. Hadamard, Le problème de Cauchy et

les équations aux dérivées partielles linéaires

hyperboliques (1932; er is een eerdere Ame-
rikaanse editie uit 1922). Dit leidde tot verder
onderzoek en uiteindelijk tot het proefschrift
Het probleem van Dirichlet, waarop hij op 31
oktober 1935 promoveerde. Het boekje werd
gedrukt door een familielid, de Haagse druk-
ker en graficus Joh.D. Scherft, die was gehuwd
met een zuster van zijn moeder.

Het probleem van Dirichlet kan als volgt
geformuleerd worden. Voor een open deelver-
zamelingU ⊂ R3 en een continue functief op
de rand van U , vraagt men naar de existentie
en uniciteit van een potentiaal functie F (ook
wel harmonische functie genoemd, en gede-
finieerd door ∆F = 0 waarbij ∆ de Laplace
operator

∑3
i=1

∂2

∂x2
i

is) op U met f als limiet

op de rand vanU . Dit probleem is duidelijk uit
de natuurkunde afkomstig. Het fundamentele
van de vraagstelling en het analytische aspect
trokken Monna tot dit onderwerp aan. Zijn bij-
drage aan het probleem van Dirichlet bestaat
uit de toepassing van functionaalanalyse en
de introductie van harmonische maten. Op-
merkelijk is de uitvoerige bespreking in het
proefschrift van de geschiedenis van de ‘op-
lossingen’ van het probleem. Monna’s inte-
resse voor het probleem van Dirichlet, evenals
zijn interesse in de geschiedenis van de wis-
kunde, zijn blijvende factoren in zijn werk. We
komen hier nog op terug.

De eerste jaren na de promotie

Ook na zijn promotie had Monna niet meteen
een reguliere functie. Het was een moeilijke
tijd om aan de slag te komen. In de eerste helft
van 1936 gaf hij als privaat-leraar wat (niet
klassikale) wiskundelessen aan het Neder-
landsch Lyceum in Den Haag. In de herfst van
dat jaar was hij als tijdelijk leraar aan de rijks-
HBS te Middelburg verbonden. Het jaar daar-
op was hij tot in de zomer zonder emplooi. In
deze tijd werkte hij in het Laboratorium voor
Technische Physica te Delft onder leiding van
professor C. Zwikker aan een publicatie over

Antonie Frans Monna in zijn studententijd

geluidsabsorptie, die in 1938 verscheen in
Physica. Kort daarop volgde een Franse ver-
taling in de Revue d’Acoustique. Pas in au-
gustus 1937 kreeg hij meer maatschappelij-
ke zekerheid door een aanstelling als actua-
ris bij de Eerste Nederlandsche Verzekering-
Maatschappij.

Lange tijd had men bij deze maatschappij
gewerkt met wiskundig adviseurs zonder aca-
demische opleiding, maar in 1937 kwam men
hiervan terug. Het hoofdkantoor van de Eerste
Nederlandsche was gevestigd in Den Haag,
maar het grootste gedeelte van de admini-
stratie, waaronder het wiskundebureau, be-

vond zich in Dordrecht. Monna verhuisde dus
naar deze stad. Bijna vijf jaar is hij bij de Eer-
ste Nederlandsche werkzaam geweest, maar
het werk beviel hem uiteindelijk toch maar
matig. Voor déze beoefenaar van de zuivere
wiskunde was verzekeringswiskunde niet erg
interessant.

Behalve de inhoud van het werk hebben
vermoedelijk ook de onzekere oorlogsom-
standigheden een rol gespeeld bij zijn vertrek
uit Dordrecht. Hij wilde zich graag weer bij zijn
familie in Den Haag voegen. Het gelukte hem
met ingang van mei 1942 een aanstelling als
commies te krijgen bij de afdeling VHMO van
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het ministerie van Opvoeding, Wetenschap
en Kultuurbescherming, zoals het ministerie
van OK&W in de oorlogsjaren heette. Op de-
ze afdeling, die toen achttien medewerkers
telde, was ook zijn vader nog steeds werk-
zaam. Monna keerde terug naar het ouderlijk
huis in het Haagse Bezuidenhout. Financieel
gezien betekende de nieuwe functie geen ver-
betering. Zijn inkomen, dat al niet riant was,
werd gehalveerd. Naar eigen zeggen was hij
misschien niet vertrokken bij de Eerste Neder-
landsche als hij toen had geweten dat hij niet
lang daarna een gezin zou stichten.

Naast zijn dagelijks werk heeft Monna in
de Dordtse periode veel gestudeerd. Elk jaar
publiceerde hij enkele artikelen, veelal in het
Frans, de taal die altijd zijn voorkeur heeft ge-
had. Evenals in later tijd verschenen de mees-
te artikelen in de Proceedings of the section

of sciences van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (met ingang
van 1939 verschenen de wiskundige artike-
len ook afzonderlijk onder de titel Indagatio-

nes Mathematicae), na ter vergadering te zijn
aangeboden door Van der Woude. Een van de-
ze artikelen werd in 1978 herdrukt, met een
commentaar van E.M.J. Bertin, in Two deca-

des of Mathematics in the Netherlands. Al stu-
deerde hij betrekkelijk geïsoleerd, er was toch
ook wel contact met andere wiskundigen, zo-
als met de latere hoogleraren S.C. van Veen
en C. Visser, die toen beiden in Dordrecht le-
raar waren. Voor zover bekend maakte Monna
geen deel uit van de ‘Dordtse wiskundekring’,
die ten huize van mevrouw T. van Aardenne-
Ehrenfest bijeenkwam. Visser, Van Veen en
ook N.H. Kuiper behoorden in deze tijd tot de
andere leden van de kring.

Vanaf 1938 correspondeerde Monna re-
gelmatig met M. Brelot te Parijs over diens
‘abstracte’ potentiaaltheorie. Op diens aan-
raden schafte hij al in 1940 de eerste de-
len van de serie N. Bourbaki, Éléments de
Mathématique, aan. Deze boeken hebben
een grote indruk op hem gemaakt. Voorts
hield hij af en toe een voordracht, zoals in
1939 en 1941 voor het Nederlandsch Natuur-
en Geneeskundig Congres, en in 1941 voor het
Wiskundig Genootschap. In 1939 was hij daar-
toe uitgenodigd door Droste, met wie de con-
tacten inmiddels wat soepeler verliepen.

Niet alle vrije tijd werd echter aan de wis-
kunde besteed. Monna was een groot muziek-
liefhebber en speelde, op bescheiden niveau,
graag piano. In de avonduren maakte hij veel
muziek met C. Graftdijk, die, hoewel vermoe-
delijk geen beroepsmusicus, in Dordrecht vi-
oollessen gaf. Aan de door hem georganiseer-
de muziekuitvoeringen werkte Monna wel

mee. Voordat hij zich in Dordrecht vestigde,
woonde de veel oudere Graftdijk in Den Haag,
waar Monna hem zal hebben leren kennen.

Antonie Frans Monna op 34-jarige leeftijd

De laatste oorlogsjaren

Monna’s verblijf in Den Haag zou minder dan
een jaar duren. In maart 1943 besloot de
Duitse bezetter het ministerie naar Apeldoorn
te verhuizen. Monna en ook zijn vader, die,
nog maar een half jaar voor zijn pensione-
ring en bovendien hartpatiënt, vergeefs heeft
gepoogd in Den Haag te mogen blijven, kre-
gen in Apeldoorn woonruimte toegewezen. De
vrouw des huizes bleef achter in Den Haag.

Rond die tijd leerde Monna zijn vrouw ken-
nen, Leuntje Groeneweg, die als wijkverpleeg-
ster werkzaam was in Rijswijk. In september
1943 traden zij in het huwelijk, beiden 34 jaar
oud. Uit dit harmonieuze huwelijk, dat ruim
52 jaar heeft geduurd, werden drie kinderen
geboren, de oudste in februari 1945 in Apel-
doorn, de twee anderen na terugkeer naar Den
Haag.

In de laatste oorlogsjaren, toen reizen
steeds moeilijker werd en men voor zijn so-
ciale contacten was aangewezen op de naas-
te omgeving, had Monna veel contact met de
in Apeldoorn gevestigde keel-, neus- en oor-
arts C.G.G. van Herk. Deze promoveerde in
1951, op latere leeftijd, in de wiskunde bij
B.L. van der Waerden in Amsterdam. Hij was
daarna een aantal jaren werkzaam op het Ma-
thematisch Centrum en na zijn pensionering
enige tijd verbonden aan de universiteit van
Aberdeen.

De studie van Monna’s vader

W.C. Monna keerde in de herfst van 1943, na
zijn pensionering, terug naar Den Haag. Hij
heeft in de periode dat hij bij het ministe-
rie werkzaam was, zijn belangstelling voor de
wiskunde nooit verloren. In december 1921,
twee weken voor hij bij het ministerie in dienst
trad, diende hij bij de minister het verzoek in
te worden toegelaten tot de examens in de fa-
culteit der wis- en natuurkunde in Leiden. Een
half jaar later werd deze toestemming door de
minister verleend nadat de faculteit had ver-
klaard dat Monna beschikte over de voor de
studie vereiste capaciteiten. Aan de in geval
van een colloquium doctum gebruikelijke for-
mulering werd door de faculteit toegevoegd
dat “ten gevolge van adressants levensom-
standigheden een bijzonder geval [. . .] geacht
kan worden aanwezig te zijn”. Met deze zin-
snede zal zijn gedoeld op zijn doofheid.

Erg vlot verliep de studie niet, vermoede-
lijk mede omdat W.C. Monna in de avonduren
nogal wat privaatlessen gaf. In juli 1932 legde
hij in Leiden het kandidaatsexamen af, in de
tijd dus dat zijn zoon daar zijn studie afrond-
de. Het doctoraalexamen volgde in februari
1938, niet in Leiden, maar in Amsterdam bij
J.F. Koksma aan de Vrije Universiteit. Voor ie-
mand die op latere leeftijd studeert en toch
niet veel ambities zal hebben gehad, lijkt de
overstap naar een andere universiteit wat on-
gewoon. En dat geldt zeker voor de overstap
naar de Vrije Universiteit met een nog jonge,
heel kleine faculteit voor wis- en natuurkun-
de. Zou ook W.C. Monna niet erg enthousiast
zijn geweest over de Leidse opleiding en is
hij via zijn zoon, die Koksma ongetwijfeld al
kende, met deze in contact gekomen?

In de jaren daarna begon ook hij aan het
schrijven van een proefschrift. In de herfst van
1944 was de dissertatie vrijwel voltooid. De
promotie zou, uiteraard na de oorlog, plaats-
vinden bij G. Schaake in Groningen, dus op-
nieuw aan een andere universiteit. Schaake
was in de loop van 1944 uit Groningen ver-
trokken om zich bij zijn familie in Amsterdam
te voegen. W.C. Monna heeft hem daar ook
rond 1 september bezocht om nog enkele klei-
nigheden door te nemen. De bespreking van
de laatste details — daarna moest hij alleen
nog de stellingen bedenken — moest hij uit-
stellen. Reizen naar Amsterdam was niet meer
goed mogelijk en hij durfde de tekst ook niet
per post te zenden.

Tot een promotie is het niet meer gekomen.
W.C. Monna overleed plotseling op 27 oktober
1944. Het manuscript is in maart 1945 verlo-
ren gegaan bij de verwoesting van het woon-
huis van de familie tijdens het bombardement



Adriaan Monna, Marius van der Put Ambtenaar en wiskundige NAW 5/5 nr. 2 juni 2004 141

van het Bezuidenhout. Of Schaake de tekst of
een gedeelte ervan in bezit heeft gehad, is
onbekend. Hij overleed op 5 april 1945 in Am-
sterdam. Over de inhoud bleek niets meer te
achterhalen. Volgens A.F. Monna was het een
tamelijk traditioneel proefschrift. Gezien het
werk van Schaake ging het vermoedelijk om
een onderwerp uit de meetkunde.

Belangstelling voor de p-adiek

In de oorlogsjaren is Monna, na jarenlang be-
zig te zijn geweest met potentiaaltheorie, be-
gonnen met onderzoek op het terrein van de
p-adiek. Inspiratie hiervoor vormde de inder-
tijd in de Leeskamer Bosscha bestudeerde li-
teratuur. Vooral werken over functionaalana-
lyse, speciaal in verband met theoretische na-
tuurkunde, hadden zijn belangstelling. Daar-
bij nam het boek van S. Banach, Théorie des

opérateurs linéaires, uit 1932 een belangrijke
plaats in. Voorts moet hij zijn gestimuleerd
door de belangstelling voor p-adische getal-
len bij een aantal ‘Nederlandse’ wiskundigen,
onder anderen: Koksma, F. Loonstra, K. Mah-
ler, J. Popken en H. Turkstra. De p-adische ge-
tallen zijn in 1908 ingevoerd door K. Hensel.
Sindsdien zijn deze niet meer weg te denken
uit de getaltheorie en vele andere gebieden
van de wiskunde. Dep-adische analyse vorm-
de een nog betrekkelijk nieuw onderzoeksge-
bied, dit in tegenstelling tot de potentiaalthe-
orie, die zich snel ontwikkelde. Dit heeft mee-
gespeeld bij Monna’s keuze voor de p-adiek.

In 1943 publiceerde Monna zijn eerste arti-
kel overp-adische Banachruimten. Er volgden
daarna verscheidene series artikelen over dit
onderwerp, tot in 1971 toe. Al zegt hij dit ner-
gens expliciet, men kan dit moeilijk anders
zien dan als een systematisch uitgevoerd on-
derzoek waarin de theorie van Banach werd
ontwikkeld voor andere lichamen dan R of C.
Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek,
waarbij toepassingen binnen of buiten de wis-
kunde niet aan de orde zijn. Toch heeft hij wel
enige verwachting gehad dat in de theoreti-
sche natuurkunde de p-adische ruimten een
rol zouden kunnen spelen. Terloops merken
we op dat in september 2003 een conferentie
‘p-adic and adelic physics’ in Moskou heeft
plaatsgevonden. We schetsen een aantal es-
sentiële zaken (zie kader op bladzijde 142).

De naoorlogse jaren op het ministerie

Tot 1961 is Monna werkzaam gebleven op de
afdeling VHMO van het ministerie van OK&W,
de laatste tien jaar als plaatsvervangend chef
van de afdeling. Begonnen als commies klom
hij er slechts langzaam, volgens sommige
collega’s te langzaam, op in de ambtelijke

De p-adische getallen

We kiezen een priemgetal p. Elk natuurlijk getal m kan p-tallig worden geschreven als
m = a0+a1p+· · ·+asp

s meta0, . . . , as ∈ {0,1, . . . , p−1}. Bijvoorbeeld 14 = 2+1·3+1·32.
De p-adische gehele getallen (notatie Zp) zijn nu willekeurige uitdrukkingen

a0 + a1p + a2p
2 + a3p

3 + · · · met elke ai ∈ {0,1, . . . , p − 1}.

Een kortere notatie voor dit getal is
∑∞
i=0 aip

i. De uitdrukkingen met maar eindig veelai 6= 0

zijn natuurlijke getallen. Derhalve geldt N ⊂ Zp. De p-adische getallen kunnen opgeteld en
vermenigvuldigd worden, ongeveer zoals we dat gewend zijn van machtreeksen of decimale
getallen. Is bijvoorbeeld bij het optellen van

∑∞
i=1 aip

i en
∑∞
i=0 bip

i de term a0 + b0 groter
of gelijk aan p, dan vervangen we a0 + b0 door a0 + b0 −p en bij de volgende som a1 + b1

voegen we 1 toe. Dit levert 1 +
∑∞
i=0(p−1)pi = 0 en dus

∑∞
i=0(p−1)pi = −1. Deling door een

element 6= 0 in Zp lukt niet altijd. Om van Zp een lichaam te maken moeten we ook negatieve
machten van p toelaten. Het lichaam van de p-adische getallen, notatie Qp, bestaat uit de
uitdrukkingen

∑∞
i=s aip

i met s ∈ Z en alle ai ∈ {0,1, . . . , p − 1}. Op Qp introduceert men
een absolute waarde (valuatie) | · |p (met waarden in R≥0), door af te spreken |0|p = 0 en
|
∑∞
i=s aip

i|p = p−s als as 6= 0. Die valuatie heeft de eigenschappen

|ab|p =|a|p·|b|p en |a + b|p ≤ max(|a|p , |b|p).

De metriek op Qp wordt gegeven doord(a,b) = |a−b|p. Voor deze valuatie geldt datp klein
is, want |p|p = 1/p. Bovendien convergeert de som

∑∞
i=s aip

i in de zin van de metriek.
Een niet-archimedisch gewaardeerd lichaam K is een lichaam voorzien van een valuatie
| | : K → R≥0 die voldoet aan

|ab| =|a|·|b|, |a + b| ≤ max(|a|, |b|) en |a| = 0 ⇔ a = 0.

Qp is het standaardvoorbeeld van zo’n lichaam. De completering van de algebraïsche af-
sluiting van Qp is ook een voorbeeld. Dit lichaam wordt genoteerd met Cp omdat het in
allerlei opzichten op het lichaam van de complexe getallen lijkt.

rangen. Enkele jaren voor zijn vertrek naar
Utrecht bereikte hij de rang van administra-
teur A. Misschien was het wat sneller gegaan
als hij wat meer voor zichzelf was opgekomen.
Dat lag echter niet in zijn aard.

Monna heeft nooit een hekel gehad aan
zijn werk op het ministerie. De sfeer op de
afdeling was goed, vooral met degenen met
wie hij in de oorlog in Apeldoorn had ver-
toefd. De samenwerking met J.B. Drewes, die
in 1950 werd benoemd tot chef van de afde-
ling, verliep voortreffelijk, hoewel deze niet
de naam had een gemakkelijk man te zijn.
Drewes was een bekend Neerlandicus en lexi-
cograaf. Monna was dus niet de enige van
de afdeling met wetenschappelijke activitei-
ten in zijn vrije tijd.

Uit zijn lijst publicaties blijkt dat Monna
ook in deze jaren veel heeft gestudeerd. Op
een enkele uitzondering na verschenen elk
jaar één of meer artikelen, veelal in Indaga-

tiones mathematicae. Klaarblijkelijk moet hij
in staat zijn geweest efficiënt en geconcen-
treerd te werken. Het gezinsleven heeft er
nooit onder geleden. Hij beschikte niet eens
over een eigen studeerkamer. Wel waren zijn
sociale contacten tamelijk beperkt, maar zijn

behoefte daaraan is nooit heel groot geweest.
Niettemin klaagde hij in brieven regelma-

tig over gebrek aan tijd en energie voor studie,
vooral daar zijn dagelijks werk op het minis-
terie hem geleidelijk steeds meer in beslag
begon te nemen. Ook zijn gezondheid liet wel
eens wat te wensen over. Het lijkt er zelfs
op dat hij rond 1952 van plan was geleide-
lijk te gaan stoppen met de wiskunde. Dat hij
in een wetenschappelijk isolement verkeer-
de, zal daarbij mogelijk een rol hebben ge-
speeld. Studeren zonder respons in de dage-
lijkse omgeving is voor eenieder op den duur
moeilijk vol te houden.

Toch heeft hij in deze jaren wel contact
onderhouden met andere wiskundigen, on-
getwijfeld het meest met H. Freudenthal. Zij
voerden jarenlang een soms intensieve cor-
respondentie, zoals men onder wiskundigen
weinig aantreft. Het contact was in ieder ge-
val al gaande in de laatste maanden van de
bezettingstijd, toen Freudenthal in zijn eigen
huis in Amsterdam was ondergedoken. Mon-
na, die, naar hij Freudenthal eens schreef,
enig gebrek aan zelfvertrouwen had, stuurde
hem regelmatig allerlei vragen en prepubli-
caties over p-adiek toe. Het behulpzame en
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p-adische Banachruimten

Ongeveer zoals klassiek, is een Banachruimte over een compleet niet-archimedisch gewaar-
deerd lichaam K, een lineaire ruimteM over K voorzien van een afbeelding ‖ ‖ : M → R≥0,
die norm heet en voldoet aan

‖a + b‖ ≤ max(‖a‖,‖b‖), ‖a‖ = 0 ⇔ a = 0, ‖λa‖ =|λ|·‖a‖,

waarbij λ ∈ K,a, b ∈ M. Verder moet M volledig zijn ten opzichte van de metriek d(a,b) =

‖a− b‖. De fundamentele problemen zijn:
. De structuur van Banachruimten. Meer specifiek, de existentie van ‘orthogonale bases’.
. De stelling van Hahn-Banach.
. Het integraalbegrip voor ruimten van K-waardige functies.
In Monna’s artikelen wordt de stelling van Hahn-Banach in vele gevallen bewezen. Wat spijtig
voor Monna, werd een algemene vorm van de stelling in 1952 door W.A. Ingleton bewezen.
Het curieuze resultaat willen we kort schetsen. De stelling luidt (in een veel sterkere versie
van omstreeks 1969):
Laat K een compleet niet-archimedisch gewaardeerd lichaam zijn. De volgende uitspraken

zijn equivalent:

a. K is sferisch volledig.

b. Voor elke Banachruimte M over K, elke deelruimte N ⊂ M en elke lineaire afbeelding

l : N → K die voldoet aan: er is een constante C ≥ 0 met |l(n)| ≤ C‖n‖ voor alle

n ∈ N, bestaat er een lineaire voortzetting L : M → K van l met |L(m)| ≤ C‖m‖ voor

allem ∈ M.

Sferisch volledig betekent dat elke dalende rij (gesloten) bollen B1 ⊃ B2 ⊃ B3 ⊃ · · · in K
een niet-lege doorsnijding heeft. Is het wel mogelijk dat

⋂∞
i=1 Bi = ∅? Gesloten bollen in K,

dat wil zeggen verzamelingen van de vorm B(x0, r ) = {x ∈ K | |x−x0| ≤ r}, gedragen zich
wat anders dan men verwacht. Om te beginnen is elk punt in een gesloten bol middelpunt.
Verder hebben twee gesloten bollen òf een lege doorsnijding òf de ene bol is bevat in de
andere. Het blijkt dat Cp niet sferisch volledig is en derhalve is de stelling van Hahn-Banach
onjuist voor Banachruimten over Cp. In feite bestaat er een Banachruimte M 6= 0 over Cp
zo dat zijn topologische duale gelijk is aan 0. Achteraf blijkt het begrip ‘sferisch volledig
lichaam’ al door W. Krull bestudeerd te zijn onder de naam ‘maximally complete field’.
Een collectie elementen {ei}i∈I in een Banachruimte M heet een orthogonale basis als
ieder elementm ∈ M geschreven kan worden als een convergente somm =

∑
i∈I λiei met

alle λi ∈ K. Bovendien moet gelden ‖m‖ = maxi∈I (|λi| · ‖ei‖). Een mooi voorbeeld van
zo’n orthogonale basis is het volgende. Neem K = Qp, en laat M de Banachruimte van de
continue functies Zp → Qp, voorzien van de supremumnorm, zijn. Voor n ≥ 0 en x ∈ Zp is(
x
n

)
:=

x···(x−n+1)

n!
weer eenp-adisch geheel getal. De collectie {

(
x
n

)
}n≥0 is een orthogonale

basis van M. Deze basis heet de Mahler-basis. Banachruimten die een orthogonale basis
bezitten hebben een eenvoudige structuur en lijken nogal op complexe Hilbertruimten.
Er zijn echter Banachruimten die geen orthogonale basis toelaten. Het onderzoek in deze
richting is pas omstreeks 1970 afgerond.
Integratie van K-waardige functies op bijvoorbeeld topologische ruimten of topologische
groepen is niet een vanzelfsprekende vertaling van de klassieke situatie. Haarmaten zijn
er bijvoorbeeld in het algemeen niet. In de jaren zestig bouwde Monna in samenwerking
met T.A. Springer een mooie theorie op. Dit thema werd ook door A.C.M. van Rooij en
W.H. Schikhof bestudeerd.

uitvoerige commentaar van Freudenthal leid-
de tot menige verandering in de uiteindelij-
ke publicaties. Freudenthals interesse voor
de p-adiek was gewekt door zijn begelei-
ding van Loonstra, in 1941 gepromoveerd bij
L.E.J. Brouwer, op p-adische functietheorie.
Evenals in de jaren daarvoor bood Van der
Woude de artikelen vervolgens in de Akade-
mie aan. Aan het eind van de jaren vijftig nam
Freudenthal deze rol over.

Ook ontmoette Monna wel andere wiskun-
digen. Regelmatig bezocht hij de zaterdag-
middagbijeenkomsten van het Wiskundig Ge-
nootschap, waar hij ook wel eens een lezing
hield. Voorts sprak hij voor de leden van het
Wiskundig Dispuut Thomas J. Stieltjes te Rot-
terdam en trad hij enkele malen op tijdens
een Leidse diesbijeenkomst. Enige tijd nam
hij deel aan een informeel werkgroepje, ver-
der bestaande uit J. de Groot, Loonstra, W. Ver-

denius, R.J. Wille, waarin een boek over topo-
logie (N. Bourbaki?) werd bestudeerd.

Een andere functie na de oorlog?

In de eerste jaren na de oorlog is verschil-
lende malen sprake geweest van vertrek bij
het ministerie. De eerste keer nam Monna,
met aarzeling, zelf het initiatief. In december
1946 informeerde hij bij J.G. van der Corput
naar mogelijkheden voor een wetenschappe-
lijke functie. Hij schreef natuurlijk niet toe-
vallig aan Van der Corput, want deze was in
de naoorlogse jaren een van de invloedrijk-
ste wiskundigen. In eerste instantie wist deze
hem weinig verder te helpen, maar kort daar-
op deed zich ineens een mogelijkheid voor bij
het Mathematisch Centrum, waar Van der Cor-
put voorzitter was van de Raad van Beheer.

Eind 1946 waren J. Popken en De Groot
benoemd tot medewerker bij de afdeling zui-
vere wiskunde. Begin 1947 vertrokken ze al-
weer wegens hun benoeming tot hoogleraar,
respectievelijk lector. Daarop werd Monna
aangezocht medewerker te worden, evenals
A.C. Zaanen. Monna weigerde echter. Hij acht-
te een functie bij het Centrum te onzeker,
waarbij hij verwees naar de moeilijke situatie
waar zijn vader in was terechtgekomen na het
jaar in Zierikzee. Bovendien, zo schreef hij,
kon hij op het ministerie slecht worden ge-
mist, daar de sous-chef van de afdeling ern-
stig ziek was geworden. Hij voerde ook een
argument van inhoudelijke aard aan. Gezien
de vele opdrachten die het Centrum zou gaan
krijgen, was er vermoedelijk weinig ruimte
voor “vrij wetenschappelijk onderzoek”. Dat
zou hij dus, net als reeds het geval was, in de
avonduren moeten blijven doen. Hij schoot er
dus voor zijn gevoel eigenlijk niet veel mee
op. Overigens weigerde ook Zaanen. Hij werd
benoemd tot hoogleraar aan de technische
faculteit in Bandung, voorheen de Technische
Hogeschool, maar toen sinds kort onderdeel
van de Universiteit van Indonesië. In septem-
ber 1947 werden F. van der Blij en J. Korevaar
aangesteld als medewerker bij het Mathema-
tisch Centrum.

Eind 1947 werd ook Monna gepolst voor
een eventuele benoeming tot hoogleraar aan
diezelfde faculteit in Bandung. Het ging daar-
bij om een contract van drie jaar, eventueel
via detachering. Ook hiervoor heeft hij be-
dankt. Niet lang daarna speelde een andere
vacature. In Wageningen ging M.J. van Uven
met emeritaat. Monna was een van de kan-
didaten voor de opvolging en behoorde met
een aantal anderen ook tot degenen die wer-
den aanbevolen door de faculteit wis- en na-
tuurkunde van de Gemeentelijke Universiteit
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Monna tijdens zijn afscheid in 1979

in Amsterdam. Hij is in februari 1949 in Wa-
geningen gaan praten, maar heeft zich ver-
volgens teruggetrokken. Men wilde in Wage-
ningen iemand benoemen die bereid zou zijn
zich enigszins in te werken in landbouwkun-
dige vraagstukken. Dat leek hem niet aantrek-
kelijk. In 1952 tenslotte werd hij gepolst voor
een benoeming tot hoogleraar in Bogor (Bui-
tenzorg) bij de faculteit van landbouwweten-
schap van de Universiteit van Indonesië. Ook
dit heeft hij geweigerd. Hierbij zou immers,
zoals hij schreef, de toepassing van de wis-
kunde voorop staan. Hij zag geen kans zich in
korte tijd in te werken tot expert op het terrein
van de statistiek, “nog daargelaten de vraag
of dit met mijn interessen op wetenschappe-
lijk gebied zou stroken”. Voorts vormde het
kort-verband contract een bezwaar en een
verblijf in de tropen leek hem niet aantrek-
kelijk. Het bleef dus Den Haag.

Achteraf bezien was het misschien toch
verstandig geweest de benoeming in Am-
sterdam te aanvaarden. Evenals vele ande-
re medewerkers van het Mathematisch Cen-
trum was hij mogelijk na korte tijd doorge-
stroomd naar een functie in het hoger onder-
wijs. Maar net als later in zijn Utrechtse tijd
stond bij Monna de vrijheid van eigen onder-
zoek voorop. Van projectmatig werk moest hij
niets hebben. Bovendien, zoals gezegd, het
werk op het ministerie stond hem in die jaren
niet tegen. Dat veranderde pas in de loop van
1960.

Moeilijkheden op het ministerie

Onder het bewind van J.M.L.Th. Cals vonden
op het ministerie herhaaldelijk op sleutelpos-

ten benoemingen plaats met een politiek ka-
rakter. Dit gebeurde vooral bij verschillende
reorganisaties van het ministerie. De verhou-
ding tussen openbaar en bijzonder onderwijs
speelde bij deze benoemingen een belang-
rijke rol. Bovendien gaf de minister, zelf van
katholieke huize, bij benoemingen herhaal-
delijk de voorkeur aan partijgenoten. Al in de
jaren vijftig leidde dit tot kritiek in de Tweede
Kamer.

Toen in 1960 opnieuw werd gereorgani-
seerd, ontstond grote onrust op de afde-
ling VHMO. Drewes, chef van de afdeling, lid
van de PvdA, en evenals Monna voorstander
van openbaar onderwijs, werd per 1 maart
1961 benoemd tot raadadviseur in algemene
dienst. Naar de mening van velen, ook van
hemzelf, werd hij hiermee weggepromoveerd.
In zijn plaats werd de KVP-er J.A.A. Verlinden
benoemd.

Artikelen hierover in het liberale dagblad
Het Vaderland en in een schoolblad leidden
in maart en april 1961 tot discussie in de Eer-
ste en Tweede Kamer. Een echte rel werd het
in juni, toen een reeks van vier artikelen ver-
scheen in Het Vaderland. Hierin werden de
verhouding tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs, het benoemingsbeleid van de afge-
lopen jaren en de toenemende oververtegen-
woordiging van katholieken op het ministerie
uitvoerig aan de orde gesteld. Drie ambtena-
ren van de afdeling VHMO, onder wie Monna,
hadden ontslag genomen als gevolg van de
benoeming van de nieuwe afdelingschef. De
schrijver van de artikelen ontleende zijn in-
formatie aan een ambtenaar van de afdeling
VHMO. Deze artikelen leidden tot een scher-
pe reactie in het katholieke dagblad De Tijd,
die volgens een tegenreactie in Het Vaderland

tot stand moest zijn gekomen in nauw contact
met de politieke leiding van het ministerie.

De krantenartikelen vormden de aanlei-
ding voor (nieuwe) vragen in de Tweede Ka-
mer. De KVP-er L.A.H. Albering, behalve ka-
merlid ook algemeen secretaris van de partij,
informeerde of de berichtgeving juist was. Al
voordat de vragen waren beantwoord, werd
in Het Vaderland gesuggereerd dat juist een
partijgenoot van de minister de vragen had
gesteld om te voorkomen dat een andere par-
tij dit zou doen, met misschien veel meer
schadelijke gevolgen. Cals gaf op 29 juni een
uitvoerig antwoord, waarbij ook het ontslag
van de betrokken ambtenaren, in navolging
van Het Vaderland door hem met naam en
toenaam genoemd, aan de orde kwam. Hun
vertrek had niets te maken met de benoe-
ming van een nieuwe chef. Monna (wij zullen
ons hier tot hem beperken) “zag reeds lang

tevoren naar een wetenschappelijke functie
uit. Degenen die hem kennen uit zijn publi-
caties of die hem hebben meegemaakt als
gecommitteerde bij wiskunde-examens b.v.,
zullen dat ook begrijpen. Hij zag uit naar
een wetenschappelijke functie, die meer met
zijn ambitie en zijn geaardheid overeenkwam
dan zijn huidige administratieve werkkring.
Hij had dit reeds met zijn vorige chef bespro-
ken en meende ook na de chefswisseling niet
de kans te mogen laten voorbijgaan, die hem
werd geboden om met ingang van het komen-
de studiejaar — de vacature is er dus nog
niet — aan de universiteit van Utrecht een we-
tenschappelijke functie te bezetten.”

De werkelijkheid steekt toch iets anders in
elkaar. Monna had wel degelijk ontslag ge-
nomen vanwege de situatie op de afdeling.
Drewes had daarbij in die zin enige invloed
uitgeoefend, dat deze hem had geadviseerd
pogingen in het werk te stellen om weg te
komen gezien de nieuwe situatie op de af-
deling. In een kort bericht in Het Vaderland

van 1 juli 1961 staat een verklaring van Mon-
na aan een journalist dat hij inderdaad we-
tenschappelijke aspiraties had, “maar het is
bepaald niet waar dat ik om die reden naar
een andere functie overga. Indien deze affaire
zich niet had voorgedaan, zou ik zeker geen
andere functie hebben gezocht. Ik ben van
mening, dat er een dergelijke rechtsonzeker-
heid is geschapen, dat ik van de gelegenheid
om een andere functie te verkrijgen, wat door
een gunstige samenloop van omstandighe-
den mogelijk was, wel gebruik moest maken
[. . .]. Men laat een werkkring, waarin men een
twintig jaar heeft vertoefd niet zo gemakkelijk
in de steek.”

Nam de Tweede Kamer in juni genoegen
met de antwoorden van Cals, vermoedelijk
mede omdat de berichtgeving in Het Vader-

land inderdaad niet op alle punten correct
was, op 18 en 19 december werd, bij de be-
handeling van de begroting van het ministe-
rie, het benoemingsbeleid opnieuw aan de
orde gesteld door H. van Someren-Downer,
lid van de VVD-fractie. Ze sprak er haar be-
vreemding over uit dat de schriftelijke vragen
van Albering door Cals op zeer korte termijn
niet schriftelijk maar mondeling waren beant-
woord, zonder dat de Kamer daarvan tevoren
op de hoogte was gesteld. Dat zulks onge-
woon was, bleek alleen al uit het feit dat er
geen aanvullende vragen waren gesteld. In
haar beschouwing kwam de afdeling VHMO
opnieuw ter sprake. Zij citeerde Monna’s ver-
klaring uit Het Vaderland van 1 juli en vroeg
zich af hoe dit te rijmen viel met het “laco-
nieke antwoord” van Cals op dit gedeelte van
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Eerste bladzijde van de inhoudsopgave van het deel van Indagationes Mathematicae waarin in 1943 Monna’s eerste artikel
over p-adische Banachruimten verscheen

de vragen van Albering. Er volgde een tame-
lijk vinnige confrontatie, zonder een duide-
lijke winnaar, met minister M.A.M. Klompé,
die de zieke Cals verving. Van Someren heeft
daarbij nog contact opgenomen met Monna
om te vragen of hij bij zijn uitspraken bleef.
Hij verzocht haar in het openbaar te verklaren
dat zulks het geval was, hetgeen zij tijdens
de discussie in de Kamer heeft gedaan. Mon-
na was toen, na een voor hem deprimerend
laatste jaar op het ministerie, al weer enkele
maanden werkzaam aan de Utrechtse univer-
siteit.

Vertrek naar Utrecht

Kort voor de problemen op het ministerie be-
gonnen, waren zijn contacten met andere Ne-
derlandse wiskundigen juist wat intensiever
geworden. Dit had te maken met de plan-
nen voor de oprichting van de Commissie Mo-
dernisering Leerplan Wiskunde (CMLW). Sa-
men met een aantal anderen behoorde Mon-
na tot de initiatiefnemers. Bij de voorberei-
dende werkzaamheden, die vooral in de eer-
ste helft van 1961 plaatsvonden, heeft hij
een groot aandeel gehad. Dat lag natuurlijk
ook wel voor de hand gezien zijn dagelijks

werk ten behoeve van het middelbaar onder-
wijs en zijn wiskundige achtergrond. Hoog-
leraren wiskunde van alle universiteiten en
hogescholen, en vertegenwoordigers van het
VHMO en de onderwijsinspectie werden lid
van deze grote commissie.

Deze activiteiten baanden de weg voor
Monna’s vertrek bij het ministerie. Na een te-
lefonisch contact met Van der Blij volgde in
februari 1961 een gesprek in Utrecht, waarbij
Monna de situatie op het ministerie uiteenzet-
te en vroeg of er bij hem op het instituut geen
plaats was als wetenschappelijk ambtenaar.

De keuze voor Utrecht werd ongetwijfeld
ingegeven door de jarenlange contacten met
Freudenthal. Een jaar tevoren nog had hij op
diens uitnodiging een voordracht gehouden
op het stafcolloquium. Daarnaast leek ook de
samenwerking met Van der Blij en L.N.H. Bunt,
docent didactiek van de wiskunde, hem aan-
trekkelijk. Beiden waren, evenals Freuden-
thal, beoogd lid van de CMLW.

De overstap naar Utrecht werd in hoog tem-
po gerealiseerd. Een vacature was er niet en
een formele sollicitatieprocedure werd niet
gevolgd. Op 23 februari 1961 legde Van der Blij
een eventuele benoeming van Monna voor
aan Freudenthal, die dat jaar gasthoogleraar
was aan Yale University. Op dat moment leek
het erop dat de CMLW een bezoldigd secreta-
ris zou krijgen.

Volgens Van der Blij was Monna (“hij is be-
hoorlijk revolutionair van opvattingen”) hier-
voor de aangewezen persoon. Men zou kun-
nen denken aan een halve aanstelling als be-
taald secretaris van de CMLW en een halve
universitaire aanstelling, al had Monna liever
een volledige functie aan de universiteit. Dat
laatste gebeurde.

Een door het ministerie bezoldigde secre-
taris is er niet gekomen. Al in maart ging de
voordracht als hoofdambtenaar A naar cura-
toren. De benoeming ging uiteindelijk in op
1 september 1961. Enkele weken tevoren, op
19 juli, was de CMLW, met H.Th.M. Leeman
als voorzitter en Monna als secretaris, door
staatssecretaris G.C. Stubenrouch op het mi-
nisterie geïnstalleerd. Kort voordien waren de
spanningen over het benoemingsbeleid van
Cals in alle duidelijkheid in de openbaarheid
gekomen.

Ruim een jaar na zijn benoeming vestig-
de Monna zich met zijn gezin in De Bilt, waar
hij tot aan zijn overlijden is blijven wonen.
De nabijheid van de Utrechtse Heuvelrug en
het Krommerijngebied — als kind al kwam hij
veel in Doorn — vormde een bijkomende at-
tractie van de verhuizing naar de provincie
Utrecht.
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De Utrechtse jaren

De Utrechtse jaren vormden zonder twijfel
het hoogtepunt van Monna’s professionele
leven. Van een wetenschappelijk isolement
was geen sprake meer. Met de Utrechtse col-
lega’s kon hij het van meet af aan uitstekend
vinden. Met verschillende van hen raakte hij
persoonlijk bevriend. Ook aan de universiteit
voelde hij zich goed thuis.

In 1965 volgde de benoeming van Monna
tot gewoon hoogleraar, vanwege zijn kwalitei-
ten als onderzoeker en docent. Deze benoe-
ming heeft hem verheugd, maar mede gezien
zijn leeftijd — hij was inmiddels 56 jaar — ook
enigszins verrast. In zijn oratie op 22 novem-
ber 1965 stipte hij aan dat men op deze leef-
tijd “in de groep Bourbaki reeds als verouderd
terzijde zou zijn gezet”.

Het ligt voor de hand dat men in Utrecht
gebruik ging maken van Monna’s eerder op-
gedane bestuurlijke ervaring. Al gauw werd
hij beheerder van het instituut, een functie
die hij tot 1977 heeft bekleed. Hij deed dat
op zakelijke en integere wijze, niet aarzelend
bezwaar aan te tekenen tegen ontwikkelingen
die hem niet bevielen. Zo weigerde hij gedu-
rende lange tijd mee te werken aan de invoe-
ring van een systematische personeelsbeoor-
deling. Hij wilde mensen, als het moest, best
beoordelen in een beredeneerde brief, maar
niet via een ingewikkeld systeem van ‘zoveel-
puntsschalen’.

Naast zijn universitaire werk bleef Mon-
na tot 1972 secretaris van CMLW. Daarna was
hij nog twee jaar lid van de commissie. Ook
was hij intensief betrokken bij het postacade-
misch onderwijs aan leraren. Daarnaast trad
hij jarenlang op als examinator bij de MO-
examens. Van zijn hand verschenen regelma-
tig publicaties over wiskunde in het voortge-
zet, academisch en postacademisch onder-
wijs.

Op 1 september 1976 legde Monna zijn
functie als gewoon hoogleraar neer. Met in-
gang van die datum werd hij benoemd tot per-
soonlijk extra-ordinarius met een aanstelling
van één dag per week. In deze nieuwe func-
tie heeft hij onder andere onderwijs gegeven
over de achtergronden van de schoolwiskun-
de, in het bijzonder voor studenten die het
voornemen hadden leraar te worden. Op 1 ok-
tober 1979 ging hij met emeritaat. In decem-
ber van dat jaar vond een afscheidssymposi-
um plaats.

In Utrecht vond Monna’s enthousiasme
voor de p-adiek grote weerklank. Van der
Blij, T.A. Springer, A.C.M. van Rooij en ande-
ren raakten geïnteresseerd. Er werden proef-
schriften geschreven over p-adische functio-

naalanalyse door J. van Tiel, M. van der Put
en W.H. Schikhof. Zonder overdrijving kan
men spreken van een ‘Monna-school’ in de
p-adiek, die zich over de landsgrenzen heeft
uitgebreid. Onder invloed hiervan kon men
bij de Utrechtse stafcolloquia vaak de vraag:
‘Kan dat ook p-adisch?’ horen.

De p-adische analyse ging in de jaren
zestig verbindingen aan met deelgebieden
van de algebraïsche meetkunde. J. Tate ont-
wikkelde een theorie van analytische func-
ties in één of meer variabelen over een niet-
archimedisch gewaardeerd lichaam K, die la-
ter de naam ‘rigide analytische meetkunde’
zou krijgen. Daarbij ontstond, onder meer,
een object dat we nu als de Tatekromme ken-
nen. Het werk van Tate bleef lange tijd onge-
publiceerd. In Duitsland werden Tates ideeën
uitgewerkt door onder anderen H. Grauert,
R. Remmert, R. Kiehl, L. Gerritzen. Een an-
der toepassingsgebied van p-adische lineai-
re analyse werd door B. Dwork ontsloten door
zijn bewijs van de rationaliteit van de zeta-
functie van een algebraïsche variëteit over
een eindig lichaam. In verband hiermee be-
studeerden J.-P. Serre en L. Gruson p-adische
Banachruimten.

Twee hoogtepunten van Monna’s p-adi-
sche activiteiten laten zich aanwijzen. Monna
organiseerde in samenwerking met onder an-
deren T.A. Springer een bijzonder invloedrijke
internationale conferentie ‘Local fields’ (Drie-
bergen 1966). Hier ontmoetten de nieuwe p-
adische theorieën, de ‘Franse school’ en de
arithmetische getaltheorie elkaar. Eén beken-
de naam ontbrak echter, die van A. Grothen-
dieck. Deze was een tegenstander van al-
le wiskundige activiteiten die een militaire
sponsor hebben. Zijn programma ‘survivre’,
dat enkele jaren later tot stand kwam, be-
nadrukte dit standpunt. ‘Local Fields’ werd
indirect, via de NUFFIC, gesponsord door de
NAVO.

Het tweede hoogtepunt is Monna’s boek
Analyse non-archimédienne (1970). Dit is een
samenvattende bewerking van zijnp-adische
artikelen en het is tevens de afsluiting van zijn
p-adisch werk.

Hoe ging het verder met dep-adische analyse

Na 1970 waren vooral klassieke onderwer-
pen uit de analyse, zoals continue en dif-
ferentieerbare functies, harmonische analyse
op (commutatieve) groepen, operatorentheo-
rie, lokaal convexe ruimten, convexiteit, me-
trische ruimten, maten en integratie, aanlei-
ding voor veel onderzoek in de p-adiek. De
interesse voor dit vakgebied nam toe. Er wa-
ren (en er zijn nog) groepjes onderzoekers in

Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, Enge-
land, Spanje, Rusland, India (universiteit van
Madras), Japan en Chili. Onder de vele pu-
blicaties vindt men interessante en mooie re-
sultaten. Er is ook kaf onder het koren. Nu,
zoveel jaren later, lijkt de stroom van publi-
caties op te drogen. Wellicht is deze p-adiek
teveel een eigen leven gaan leiden en is het
contact met de hoofdstromen van het wiskun-
deonderzoek verloren gegaan. Ook lijkt een
centraal probleem te ontbreken. Heeft de p-

adische analyse een eindpunt bereikt? In dit
verband doet het onlangs gepubliceerde boek
van P. Schneider, Nonarchimedean Functional

Analysis (2002), merkwaardig aan. De theo-
rie van de lokaal convexe ruimten over een
niet-archimedisch gewaardeerd lichaam, zo-
als die bekend was omstreeks 1970, wordt
daarin mooi en helder gepresenteerd. Er is
echter geen sprake van toepassingen of van
verbanden met andere delen van de wiskun-
de.

Vele takken aan de p-adische boom

Nieuwe p-adische theorieën, veelal geba-
seerd op geavanceerde technieken uit de al-
gebraïsche meetkunde, werden ontwikkeld.
De p-adiek is uit elkaar gevallen in deel-
gebieden met ieder een eigen taal, proble-
men en doelstellingen. We noemen wat na-
men: rigide analytische meetkunde; étale
cohomologie van rigide ruimten; p-adische
Hodge theorie; p-adische differentiaalverge-
lijkingen; Monsky-Washnitzer cohomologie;
cristallijne cohomologie; Drinfel’d modulen;
het Langlands vermoeden voor functielicha-
men; Bruhat-Tits gebouwen en algebraïsche
groepen.

Recente ontwikkelingen lijken die gebie-
den weer tot elkaar te brengen. Toepassin-
gen van de p-adische analyse uit de ‘Monna
school’ zijn op veel plaatsen aan te wijzen.

Abstracte potentiaaltheorie

In zijn Utrechtse jaren heeft Monna zich ook
veel beziggehouden met abstracte poten-
tiaaltheorie. Deze theorie is omstreeks 1940
ontstaan door het werk van M. Brelot. Er vorm-
de zich rond dit thema een groep van voor-
al Franse onderzoekers. Een naoorlogs Pa-
rijs Séminaire de Théorie du Potentiel, geleid
door Brelot, G. Choquet en J. Deny, is wellicht
het centrum van onderzoek geweest. Monna,
die, zoals gezegd, al sedert 1938 regelma-
tig met Brelot correspondeerde over het pro-
bleem van Dirichlet en de potentiaaltheorie,
heeft er verschillende colleges en seminaria
aan gewijd, waarbij Brelots researchboek als
basis diende.
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Inhoudsopgave van T.A. Springer, ed., Proceedings of a Con-
ference on Local Fields. NUFFIC Summer School held at Drie-
bergen (The Netherlands) in 1966 (Berlin, Heidelberg, New
York: Springer-verlag, 1967).

Een van de Utrechtse studenten, E.M.J. Ber-
tin, heeft hier de inspiratie opgedaan voor het
schrijven van een proefschrift: L’Approximation

des espaces harmoniques (1969), waarbij
Monna en A. van der Sluis als promotoren
optraden. De directe invloed van Brelot op
dit proefschrift lijkt niet groot te zijn geweest.
Bertin, die later hoogleraar werd, heeft de in-
teresse in dit onderwerp in Utrecht actueel
gehouden. Ook Monna bleef publiceren over
het probleem van Dirichlet. In 1971 schreef hij
er een artikel over, vier jaar later gevolgd door
een boek.

In 1991 was een van de conferenties ter
gelegenheid van het 355-jarig bestaan van
de Utrechtse universiteit gewijd aan poten-
tiaaltheorie. Dit was een grote internationale
conferentie. Voor het verslag van dit congres
(ICPT’91 (Kluwer Academic Publishers)), dat
werd geredigeerd door Bertin en in 1994, wei-
nige dagen na diens overlijden, verscheen,
schreef Monna, die om gezondheidsredenen

niet bij de conferentie aanwezig kon zijn, een
historische inleiding. Thans bestaat dit onder-
zoeksthema niet meer in Utrecht. Internati-
onaal is Brelots werk over potentiaaltheorie
nog steeds actueel.

Geschiedenis van de wiskunde

Op het terrein van de geschiedenis van de
wiskunde heeft Monna eveneens zijn sporen
nagelaten. Zijn belangstelling hiervoor, die
reeds zichtbaar is in zijn proefschrift, heeft ge-
leid tot vele publicaties. Samenwerking met
D. van Dalen resulteerde in een serie voor-
drachten ‘History of Contemporary Mathema-
tics’ te Utrecht en in een fraai boek: Sets

and integration; An outline of the develop-

ment (1972). Een gechargeerde negatieve re-
censie van dit boek door I. Grattan-Guinness
was aanleiding tot een scherp weerwoord van
Freudenthal, die al eerder een duidelijk me-
ningsverschil met hem had over de geschie-
denis van de wiskunde.

De grondslagen en de analyse van de ne-
gentiende en de twintigste eeuw was het ge-
schiedkundig terrein waarop Monna zich bij
voorkeur bewoog. De breuk die halverwege
de twintigste eeuw ontstond door onder an-
dere de ‘moderne wiskunde’ van de Bourbaki-
groep, boeide hem vooral. Moderne wiskunde

betekent in dit verband: axiomatisering, ab-
stractie, theorievorming, algebraïsering, exi-
stentie en uniciteit (voor problemen), en der-
gelijke. Men kan hierbij denken aan het al-
goritmische aspect van de invariantentheorie
rond 1900 en Hilberts ‘oplossing’ van het in-
variantenprobleem. Met nadruk heeft Monna
uiteengezet dat zijn Leidse scholing en de late
start van zijn academische carrière hem par-
ten speelden bij het assimileren van vooral de
algebra en meetkunde aspecten van de ‘mo-

derne wiskunde’. Overigens zag hij sommige
van die aspecten als een modeverschijnsel.

De jaren na zijn emeritaat

Met bovengenoemd meer beschouwend on-
derzoek is Monna ook na zijn emeritaat voort-
gegaan. Pensionering betekende voor hem
niet ophouden met werken. Vrijwel tot aan
zijn overlijden ging hij onafgebroken door met
publiceren. Een van zijn boeken Methods,

concepts and ideas in mathematics: aspects

of an evolution, verschenen in 1986 en her-
drukt in 1989, werd in 1993 in het Japans
vertaald door K. Tsurumi, met wie hij jaren-
lang goede contacten had. Ook bleef hij een
regelmatige bezoeker van het Mathematisch
Instituut, waar hij nog een aantal jaren over
een werkplek heeft beschikt. Hoewel hij niet
erg reislustig was en beroepshalve ongewoon
weinig heeft gereisd, heeft hij nog in de ja-
ren tachtig op uitnodiging van M. Loi een
voordracht gehouden aan de École Norma-
le Supérieure. Een tweede bezoek aan Pa-
rijs, in 1994, heeft hij op het laatste moment
moeten afzeggen. Zijn werkkracht nam met
het klimmen der jaren geleidelijk af, hetgeen
hij niet gemakkelijk heeft kunnen accepteren.
Zijn laatste publicaties vertonen er enigszins
de sporen van. De laatste jaren liet Monna’s
gezondheid veel te wensen over. Op 7 oktober
1995 kwam toch nog plotseling een einde aan
het leven van deze gedreven wiskundige. k

Verschillende personen zijn wij erkentelijk
voor mondelinge of schriftelijke informatie.
Onze bijzondere dank gaat uit naar F. van der
Blij, W.A.A. Monna, T.A. Springer, J.D. Stege-
man en J. Top voor hun bereidheid de tekst
kritisch door te lezen en van commentaar te
voorzien.
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