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Groups and Characters, afscheid van Rob van der Waall

Op vrijdag 21 april jongstleden vond in Euclides het Farewell Sym-
posium Groups and Characters plaats 1). Deze feestelijke bijeen-
komst was georganiseerd ter gelegenheid van de 65ste verjaardag,
twee dagen daarvoor, van Dr. Robert W. van der Waall. De afron-
ding van het dertiende kroonjaar verleent nog steeds toegang tot de
AOW en markeert voor veel stafleden van het Korteweg-de Vries In-
stituut voor Wiskunde de fase-overgang van medewerker naar gast.
Zo ook voor ons aller Rob, die bijna dertig jaar aan de Universiteit
van Amsterdam verbonden is geweest.
Deze feestdag besloeg drie dagdelen. Het ochtendprogramma werd
mede georganiseerd door Bart de Smit in het kader van het Intercity
Number Theory Seminar binnen het wiskundecluster Diamant.
Hendrik Lenstra (Leiden) verzorgde de eerste lezing, getiteld Fac-
toring polynomials over solvable closures, waarin hij een verband
legde met het werk van de pensioengerechtigde: ‘One of Rob van
der Waall’s most celebrated results concerns solvable extensions of
number fields, and it is proved by means of group theory’. Zoals
we van Hendrik gewend zijn, was het weer een zeer onderhoudende
presentatie met humor gebracht. Aan de hand van een tweetal
foto’s meende hij te kunnen concluderen dat Rob veel minder snel
verouderd was dan hijzelf.
Gabriele Nebe uit Aken rondde met haar lezing over Codes and
invariant theory het ochtendprogramma af.
Tijdens het middagprogramma leerde Bertram Huppert (Mainz)
ons How to shuffle cards. Deze grootheid op het terrein van de
eindige groepentheorie was een van de leermeesters van Rob. Hij

1) Voor foto’s van de middag zie

http://staff.science.uva.nl/∼thk/pictures/vdWaallApril2006a/vdWaallApril2006.html

en

http://staff.science.uva.nl/∼thk/pictures/vdWaallApril2006b/vdWaall2April2006.html
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merkte op dat je al oud bent als je met pensioen gaat, maar dat je
pas echt oud wordt ‘if your students retire’.
Alexa van der Waall (Simon Fraser University) was voor haar
vader uit Vancouver overgekomen. In haar lezing Inside stories,
Mathematical excursions with Rob van der Waall schetste zij aan
de hand van een aantal foto’s enkele saillante gebeurtenissen uit
het wetenschappelijke leven van Rob, zoals de avontuurlijke au-
torit met Albert Menalda en Kees de Vreugd naar Oberwolfach en
de ontdekking van het geboortehuis van Elwin Bruno Christoffel
in Montjoie/Monschau. Maar vooral herinnerde zij zich uit haar
jeugdjaren de niet-wetenschappelijke onderdelen van de vierjaar-
lijkse Groups St Andrews Conferences.
Bernhard Amberg (Mainz) was de kamergenoot van Rob tijdens
zijn postdocperiode aan de Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Hij sprak over Rings, groups and nilpotency conditions.
De decaan, Karel Gaemers, bedankte Rob uitgebreid voor zijn vele
bijdragen gedurende bijna drie decennia in onderwijs, onderzoek
en examencommissie voor het wiskunde-instituut van de UvA.
In zijn lezing Robert van der Waall full of character(s) memoreerde
Arjeh Cohen hun beider fascinatie voor eindige groepentheorie en
hun gemeenschappelijke wetenschappelijke afstamming van Hen-
drik Douwe Kloosterman (Leiden). Met verve schetste hij de wis-
kunde van Rob. Hij besprak enkele resultaten waar Rob zo trots
op is, en eindigde met de wens: Robert, stay full of character(s).

Ingelast werd een toespraak van Chris van Weert, directeur van
het Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen, die stelde dat de
voorzitter van een examencommissie de drie T’s in gedachte dient
te houden: Toezicht, Toewijding en Theater. Omdat Rob dat van
1990 tot 2006 als voorzitter van de examencommissie wiskunde
met volle inzet had gedaan, overhandigde Chris hem een voorzit-
tershamer met inscriptie.
Jan Wiegerinck, directeur van het instituut, memoreerde hoe hij
tijdens zijn eigen studentenjaren onder de indruk kwam van het
enorme enthousiasme van Rob voor zijn vakgebied. Verder noemde
hij hem kleurrijk vanwege zijn opmerkelijke verhalen en opvallende
uitspraken en wees op de vele bijdragen van Rob aan het wel en
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wee van de vakgroep en later het instituut. Tenslotte overhandigde
hij hem namens de collegae afscheidscadeaux, zoals de verzamelde
werken van wiskundige William Burnside en van jazzgrootheden
als Louis Armstrong.
Vervolgens overhandigde Peter van Emde Boas het Liber Amico-
rum op cd, waarvoor hij met promotus Nicky Hekster het intitatief
had genomen. Hij haalde herinneringen op aan hun gezamenlijke
tijd in de faculteitsraad en greep deze gelegenheid aan om nog eens
uit te varen tegen de vervanging van de WUB door de MUB.
In zijn afscheidstoespraakje illustreerde Rob van der Waall op een
anecdotische manier zijn gedrevenheid voor de wiskunde en zijn be-
langstelling daarin voor wonderlijke zaken en verhalen. Hij eindigde
met een korte opsomming van de belangrijkste data uit zijn leven,
in Mayahiëroglyfen!
Daarna bedankte ondergetekende zijn mede-organisatoren Evelien
Wallet en Nicky Hekster, overhandigde namens het instituut een
fraai boeket aan Rob’s vrouw Mieke als dank voor haar steun en
nodigde de aanwezigen uit voor de receptie.
Na de drukbezochte receptie werd de dag afgesloten met een stijl-
vol diner. Dit werd door Rob gegeven in restaurant l’Europe voor
een groot aantal collegae, de sprekers, zijn promoti en wetenschap-
pelijke vrienden, die speciaal voor deze dag uit o.a. Zuid-Afrika,
Japan en Israël waren overgekomen.

Chris Klaassen
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