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Afscheid van een Markant Docent: Esdert Edens 
 

Zonder veel overdrijving kun je zeggen dat wiskundigen vaak 

bijzondere personen zijn. Zelfs onder wiskundigen valt Esdert Edens op 

als een markant docent. Hij heeft een bijzondere stijl van formuleren en 

college geven, die komende generaties studenten helaas moeten missen. 

In een interview in het voormalig (wiskunde- en informatica-) 

studentenblad De Wilde Tilde werd Esdert gekarakteriseerd als een 

kleurrijk figuur met gevoel voor humor en theater. Het onderwijs gaat 

hem aan het hart. Toen de vele wiskundeonderwijsveranderingen 

volgens hem niet de goede kant opgingen, gaf hij een tiental jaren 

geleden zijn mening weer in het epistel De Kleren van de Keizer, waarin 

ook weer zijn bloemrijk taalgebruik opvalt. 

 

Per 1 april 2007 is deze docent in hart en nieren op 62,5-jarige leeftijd 

met FPU gegaan, na een dienstverband van ruim veertig jaar. Ter 

gelegenheid hiervan werd hem door het Korteweg-de Vries Instituut 

voor Wiskunde een afscheidsmiddag aangeboden op vrijdag 20 april. 

 

Daar voerde als eerste Rob van der Waall het woord, een collega 

gedurende bijna dertig jaren en sinds enkele maanden kamergenoot van 

Esdert in één van de kamers voor KdV-ers die niet meer op de loonlijst 

staan. Rob haalde aan de hand van enkele foto’s uit een ver verleden 

herinneringen op.  

 

Alfons Hoekstra, van het Instituut voor Informatica, memoreerde de 

goede samenwerking met Esdert in het onderwijs. Bij de invoering van 

de Bachelor-Master structuur was het idee om bij de informaticastudie 

de wiskunde met de informatica te vervlechten. Dat dit geslaagd is, 

schreef Alfons op het conto van Esdert, wiens onderwijs ook veel 

waardering van studenten krijgt. 

 

Chris Klaassen merkte op dat met het vertrek van Esdert het einde in 

zicht is van het tijdperk van het Instituut voor Propedeutische Wiskunde 

van Van Rossum. Chris karakteriseerde Esdert als een uitstekend docent 

die met allerlei woordspelingen, grappen en grollen uitermate 

onderhoudend college geeft als een soort stand-up comedian. Zo was 
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Esdert Docent van het jaar 2006. Ook zei Chris: ”Jij bent heerlijk 

eigenwijs en zodra je een keurslijf meent te voelen of het ergens niet 

mee eens bent, ga je in de contramine. Later blijkt het dan allemaal wel 

weer mee te vallen.” 

 

De KdV-directeur, Jan Wiegerinck, noemde Esdert de Laatste der 

Onderwijzers. Esdert Edens ziet studenten, de kinders, niet als klanten, 

maar als leerlingen, die een stukje opvoeding moeten krijgen. Je doet ze 

onrecht door ze als klant te behandelen. Jan noemde Esdert ook een 

figuur die we zullen missen. Hij zei ook wel eens ruzie met hem gehad 

te hebben over “het systeem”. Esdert, de acteur, kan namelijk prima 

ruzie suggereren, maar “ruzie hebben we nooit gehad”. Na de woorden 

“Esdert, je hebt het fantastisch gedaan; we zullen met weemoed aan je 

denken”, bood Jan het cadeau aan van de collega’s, een oculair voor de 

heuse sterrenwacht die Esdert thuis heeft gebouwd. 

 

Met “Waarde, beste, lieve Tijdgenoten” begon Esdert zijn toespraakje, 

waarin hij vele herinneringen ophaalde aan zijn UvA-tijd. Die tijd brak 

aan toen hij zich als aankomend student meldde bij de portier van 

Plantage Muidergracht 6 voor het begin van het collegejaar met de vraag 

naar studiemateriaal. Hierop kreeg hij het geniale antwoord dat de 

wetenschap zo snel verandert, dat die dictaten nog niet klaar waren. Een 

andere anekdote ging over een van de eerste colleges statistiek, die 

Esdert zou geven. Op de vraag van Marcel de Bruin wanneer hij 

daarmee zou beginnen, was het antwoord: “Oh, joh, pas in april”, 

waarop Marcel constateerde: “Maar, het is april”. Zo memoreerde 

Esdert in zijn bekende eigen stijl de prachtige gesprekken over collega’s 

en de goede gesprekken over onderwijs, over hoe je iets uitlegt. Kortom, 

“Ik heb hier een schitterende tijd gehad”. Tenslotte ging hij in op de 

vraag waarom hij van de FPU gebruik maakt. Eenvoudig vanwege de 

vele hobbies, zoals optiek slijpen voor zijn sterrenwacht. 

 

Deze onderhoudende afscheidsmiddag werd afgesloten met een 

gezellige receptie, waar vele (oud)collega’s onze markante docent de 

hand drukten. 

 

Chris Klaassen, chrisk@science.uva.nl 


