
1 1

De derde wet NAW 5/16 nr. 1 maart 2015 51

D
e

d
e
r
d
e

w
e
t

|
S
o
li

c
it

e
d

C
o
m

m
e
n

ts

In deze rubriek worden lezers door de redactie uitgenodigd

te reageren op recent in dit blad verschenen artikelen.

derdewet@nieuwarchief.nl

Het onderstaande is een reactie op een nieuwsbericht dat verscheen in het NAW-

decembernummer van 2014.

Pieter Mullender

Het bericht in het decembernummer dat Pieter Mullender in juli van dit

jaar was overleden, bracht mij terug naar juni 1951 toen ik eindexamen

gymnasium deed in Hengelo (O). Mullender was de gecommitteerde

voor de wiskundevakken. Hij was toen lector, terwijl gecommitteerden

op gymnasia in die tijd vaak hoogleraren waren; een paar jaar later werd

hij inderdaad hoogleraar. Mijn cijfer 9 voor het schriftelijk examen werd

door het mondeling een 7; ik had twee figuren die elkaars spiegelbeeld

waren, congruent genoemd. Ik voelde me wat bekocht, maar dat duurde

niet lang; ik slaagde met heel behoorlijke cijfers. Mullender was maar

15 jaar ouder dan ik.

De tikfout ‘emiraat’ in plaats van emeritaat in hetzelfde bericht doet

me dan weer denken aan N.G. (Dick) de Bruijn, die iets jonger was dan

Mullender, maar wat eerder, in 1943, ook bij Koksma promoveerde. De

Bruijn noemde het zaaltje waar gepensioneerde wiskundehoogleraren

van de TU Eindhoven waren gehuisvest, ‘de verenigde emeritaten’.

Omdat mijn eerste promovendus, met wie ik een boek schreef, daar

later werkte, ging ik midden jaren zeventig regelmatig naar de VU. Daar

kwam ik soms een zeer kromgegroeide I.A. Diepenhorst tegen, die maar

weinig ouder was dan Mullender; ik herinner me niet die daar gezien

te hebben. Volgens het, niet altijd complete, Mathematics Genealogy

Project had Mullender twee promovendi, een in 1960 en een in 1984.

Na zijn pensionering heeft hij niet veel meer aan wiskunde gedaan; hij

is gaan schilderen; zijn niet echt overtuigende werken zijn te vinden

op het internet. Ook hier is een parallel met De Bruijn, die met wisse-

lend succes beeldhouwde. Als wiskundige was de zeer productieve De

Bruijn van een onvergelijkbaar veel hoger niveau.

Een uitvoerig in memoriam voor Mullender door Rien Kaashoek is

te vinden op een webpagina van de VU. F.W. Steutel, Eindhoven

[In memoriam VU-website: www.math.vu.nl/en/news-agenda/news-archive]


