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ICM 1954

Vijftig jaar geleden

In 2008 organiseert het Koninklijk Wiskundig Genootschap in Am-

sterdam het Fifth European Congress of Mathematics(5ECM). Al heeft

het KWG daarvoor nog vier jaar tijd, toch biedt het een goede aanlei-

ding om terug te blikken op het andere grote in Amsterdam gehouden

wiskundecongres. Het twaalfde International Congress of Mathemati-

cians (ICM) vond hier vijftig jaar geleden, van 2 tot 9 september 1954,

plaats. Herman te Riele, een van de organisatoren van het 5ECM en

Jaap Top, hoofdredacteur van het Nieuw Archief voor Wiskunde, geven

hier een impressie van dat congres.

Als voorloper van de reeks ICM’s wordt wel het wereldcongres van

wis- en sterrenkundigen tijdens de Wereldtentoonstelling in Chicago

in 1893 genoemd. Er namen 45 wiskundigen aan deel. De Duitsers Fe-

lix Klein en Eduard Study plus hun Italiaanse collega Bernard Paladini

vertegenwoordigden er het niet-Amerikaanse deel van de wiskunde.

De echte reeks begint vier jaar later, in Zürich. Als hoofddoel wordt

geformuleerd “De persoonlijke betrekkingen tussen wiskundigen uit

verschillende landen te stimuleren”. De ‘M’ in ICM staat dan ook na-

drukkelijk voor ‘Mathematicians’ en niet voor ‘Mathematics’.

Tot de eerste wereldoorlog gaat dit prima. Het tweede congres in

Parijs, evenals de voorloper in Chicago samenvallend met een Wereld-

tentoonstelling, werd beroemd vanwege Hilberts lijst van 23 problemen

voor de twintigste eeuw. De oorlog brengt daar evenwel verandering

in. In 1920 in Straatsburg en eveneens in 1924 in Toronto zijn Duit-

se wiskundigen niet welkom, en de ‘M’ gaat toch maar ‘Mathematics’

betekenen.

Al wordt deze verandering later teruggedraaid en mogen de Duit-

sers er vanaf 1928 (Bologna) weer bij, de controverse hierover en de in

de persoon van L.E.J. Brouwer scherpe, pro-Duitse Nederlandse over-

tuiging was toch een belangrijke reden dat niet al voor de tweede

wereldoorlog een ICM in Amsterdam plaatsvond.

In 1954 was het dan zover. Deel 1 van de uit drie banden bestaande

proceedings van het congres geeft een indruk van acht dagen Amster-

dam, waarbij werkelijk alles uit de kast is gehaald. Het geheel werd

georganiseerd onder auspiciën van het Wiskundig Genootschap. Het

werd een congres met Prins Bernard als beschermheer en met een lijst

van 34 personen die het ere-comité vormden, beginnend met vijf minis-

ters, en dan via de burgemeesters van de grote steden en alle rectores

magnifici van de Nederlandse universiteiten tot uiteindelijk de direc-

teuren van DSM en Philips en de voorzitters van de lerarenverenigingen

Wimecos en Liwenagel.

Deelnemers en Amerikanen

De lijst van ‘regular members and their associates’ beslaat 53 pagi-

na’s, en laat onder meer zien dat in veel gevallen hele gezinnen voor

het ICM naar Amsterdam zijn gekomen. H.R. Woltjer zegt, als vertegen-

woordiger van het ministerie van onderwijs, in zijn toespraak bij de

openingsplechtigheid, dat de persoonlijke contacten het succes van

het congres aanzienlijk kunnen versterken. Dit illustreert Woltjer met

een citaat van Whitehead overgenomen uit een boek van Lucien Price:

“Van mijzelf ben ik alleen maar de zoveelste hoogleraar, maar met mijn

vrouw erbij ben ik eersterangs.” We vinden in de congresdeelnemers-

lijst de toenmalig wiskundestudent en latere VVD-politicus Frits Bol-

kestein, terwijl ook Nicolas Bourbaki zich heeft ingeschreven, evenals

jonge Nederlandse wiskundigen als De Boer en Levelt en Singh Varma

(Nijmegen), Murre en Van de Ven (Leiden), Scheffer (Delft), Strooker en

Veldkamp (Utrecht), Van Lint (Eindhoven) met alle achter hun naam het

woord ‘student’ of ‘assistent’. Ondanks hun aanwezigheid en nog ve-



Herman te Riele, Jaap Top Vijftig jaar geleden NAW 5/5 nr. 4 december 2004 297

le andere assistenten/studenten (de statistieken op p. 134–138 geven

een totaal van ruim 170), klaagt congresvoorzitter J.A. Schouten in zijn

presidentiële toespraak, dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers

te hoog is: net boven de veertig. Dat er nu zo’n 1550 deelnemers waren

en vier jaar eerder in Cambridge (Massachusetts) ruim 2300, lag vol-

gens Schouten aan het feit dat er deze keer 1170 Amerikanen minder

dan de vorige keer waren. Onder meer de naam Bourbaki in de lijst zal

te maken hebben met de voetnoot “Not all the members listed below

attended the congress personally”.

Theedoeken

Op cultureel gebied viel er veel te genieten. Als onderdeel van de ope-

ningsceremonie in het Concertgebouw verzorgde Fania Chapiro twee

pianorecitals en een dag later, op vrijdagavond, speelde het concert-

gebouworkest onder dirigent Eduard van Beinum voor het gezelschap.

Maandagavond was er kamermuziek door het Hollands Strijkkwartet.

Het Stedelijk Museum (de toenmalig directeur was W. Sandberg)

had een tentoonstelling met werken van de nog onbekende M.C. Escher

georganiseerd, wiens werk “[. . .] shows many mathematical tendencies

and is connected in a remarkable way with the mathematical way of

thought”. In het Koninklijk Instituut voor de Tropen toonde en verkocht

linnenfabrikant E.J.F. van Dissel uit Eindhoven theedoeken. Ze waren

gewoven naar een ontwerp van hoogleraar Balthasar van der Pol. Het

motief op de kleedjes stelde de ‘Gaussische priemen’ (priemelementen

in de ring Z[i]) voor.

Zelfs over de door de deelnemers te dragen badge was goed nage-

dacht. Het werd een aardewerken geval in de vorm van de trapgevel

van een Amsterdams grachtenhuis. Dezelfde figuur werd voor het con-

gresembleem gebruikt, op de ballonnen bij het dansfeest, en prijkt

op de voorkant van de drie congresbanden. Of er een stilistische of

een andere reden is, waarom het congres hier IMC en niet ICM wordt

genoemd, zoals elders in de proceedings, weten we niet.Middels ver-

keersborden werden tijdens het congres de sprekers herinnerd aan de

hen toegestane tijd. Ook hier betekende rood licht stoppen. k

Graag willen we Ay Ong en Rob van Rooijen (Bibliotheek CWI) en Hen-

drik Lenstra danken voor hun hulp bij het verzamelen van materiaal

voor dit artikel.
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Boven: fragmenten uit de deelnemerslijst. Onder: ontvangst door koningin Juliana op Paleis Soestdijk. Met de klok mee vanaf de koningin: J.A. Schouten, F. Severi, E. Bompiani, M.L. Cartwright
en M.H. Stone.
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Boven: J.A. Schouten, voorzitter van het Wiskundig Genootschap en van het organisatiecomité van het Congres, spreekt het welkom uit. Onder: De heren achter de groene tafel tijdens de
openingszitting: v.l.n.r. F. Loonstra, H.D. Kloosterman, H.R. Woltjer, Arn.J. d’Ailly, J.A. Schouten, O. Veblen, E. Bompiani, J.F. Koksma, J. Haantjes, H. Weyl.
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Boven: op de openingssessie, waar de Fields medal werd uitgereikt aan K. Kodaira en J.P. Serre, gaf Fania Chapiro een pianorecital. Op vrijdagavond gaf het Concertgebouworkest onder leiding
van Eduard van Beinum een concert. Onder: Slotvoordracht van Andrei Kolmogorov in de grote zaal van het Concertgebouw. Zie ook het artikel van Henk Broer: ‘KAM theory, the legacy of
Kolmogorov’s 1954 paper’ in Bull.of the AMS , vol. 4, nr. 4, pp. 507–521.
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Boven, links: A. van Wijngaarden heeft zijn Facit-handrekenmachine meegenomen, mogelijk om de snelrekenaar Pascal te controleren. Pascal was de pseudoniem van Willem Klein. Onder:
John von Neumann houdt de eerste uurvoordracht in een voltallige zitting in het Concertgebouw.
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Boven: theedoek met de Gaussische priemgetallen: de wiskundige en radiopionier Balthasar van der Pol overtuigde de linnenfabrikant E.J.F. van Dissel en zonen, Eindhoven, van de schoonheid
van dit patroon. Er werden rode, groene, blauwe en gele vervaardigd. De verkoop van de theedoeken hield nog tot jaren na het congres aan. Rechts is een detail afgebeeld. Midden: het
logo van het congres en enige technische mededelingen. Onder, links: J.F. Koksma in gesprek met een andere bezoeker. Links mevrouw Koksma. Rechts: de uitreiking van de Fields medal aan
K. Kodaira en J.P. Serre door H. Weyl.
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Boven, links: schaaksimultaanséance door Max Euwe in het politiebureau aan de Elandsgracht 117. Rechts en beneden: congresbal in Bellevue.


