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Het onderstaande is een reactie op de artikelen ‘Hans Freudenthal als docent en
collega’ en ‘Wiskunde opstuwen in de vaart der volkeren – interview met Chris
Zaal’ uit het NAW-maartnummer.

Slordige wiskundigen
Het jubileumnummer van maart 2010 heb ik met veel plezier gelezen,
maar wat kunnen wiskundigen toch slordig zijn.
Op pagina 55 heeft Stienstra het over Freudenthal’s college ‘Structuren van de Wiskunde’, dat moet zijn ‘Structuren’. Op pagina 56 merkt
Duistermaat op dat Freudenthal naar Nederland kwam voor de topologie. Dit is onjuist: in Van Dalen’s biografie van Brouwer kun je lezen dat
hij aangetrokken werd door het intuı̈tionisme. Later werd hij natuurlijk
topoloog. Lemmens zegt op dezelfde pagina dat Freudenthal bij Hopf
promoveerde op topologische groepen. De titel van dat proefschrift is
‘Über die Enden topologischer Räume und Gruppen’. Toch even wat
anders en gemakkelijk na te zoeken.
In het interview met ijdeltuit Chris Zaal spreekt deze op pagina 40
naar aanleiding van de periode rond 2000 over de “tachtigjarige T.A.
Springer”. Nu is Springer geboren in 1926, hij was dus 74 in 2000. Maar
misschien is voor iemand die niet van realistisch rekenen houdt een
dergelijk sommetje te moeilijk.
Pieter Lommerse, Hillegom

Het onderstaande is een reactie op het redactioneel uit het NAW-maartnummer.

NAW nieuwe stijl
Graag reageer ik op het redactionele artikel ‘10 jaar’ in het maart nummer van het NAW. Ik ben zeer ingenomen met de nieuwe stijl die tien
jaar geleden werd geı̈ntroduceerd. Wellicht is de volgende achtergrond
informatie interessant voor u.
Van 1944 tot 1949 bezocht ik het Christelijk Lyceum te Dordrecht. Als
wiskunde leraar had ik daar S.C. van Veen die later (ik meen in 1948)
werd benoemd tot hoogleraar wiskunde aan de toenmalige Technische
Hogeschool Delft. Als student Vliegtuigbouwkunde (1949–1954) kreeg
ik weer met hem te maken. Met een aantal medestudenten, die net
als ik een meer dan gemiddelde belangstelling voor wiskunde hadden,
volgde ik een aantal colleges ‘bijzondere onderwerpen’ bij hem. Het zal
in het college jaar 1952–1953 zijn geweest dat hij een aantal van ons
overhaalde student-lid van het WG te worden. Mijn latere echtgenote
woonde bij het echtpaar Van Veen in de buurt en had daardoor ook
een goed contact met hen. Na mijn afstuderen hebben wij samen nog
een aantal jaren contact met hen onderhouden, ook na hun verhuizing
naar een appartement in Hillegersberg. Ik ben tot op de huidige dag lid
gebleven van het WG.
Ik moet echter toegeven dat (tot tien jaar geleden) het NAW voor mij
weinig interessant was. Ik besteedde eigenlijk nog de meeste aandacht
aan de boekbesprekingen. Tien jaar geleden is dit geheel veranderd. Ik
lees met belangstelling het grootste gedeelte van het blad. Mijn complimenten met deze geslaagde nieuwe vorm.
J. van Ingen, Apeldoorn

In deze rubriek worden lezers door de redactie uitgenodigd
te reageren op recent in dit blad verschenen artikelen.
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