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Afscheid Professor dr P.J. van der Houwen

Op 1 september 2000 nam professor Van der Houwen afscheid van
de Universiteit van Amsterdam waar hij ruim 25 jaar een posi-
tie als bijzonder hoogleraar had. Hij heeft ervoor gekozen om de
dag na zijn 61-ste verjaardag met emeritaat te gaan. Op 1 ja-
nuari 1975 werd hij vanwege de Stichting voor Hoger Onderwijs
in de Toegepaste Wiskunde benoemd tot bijzonder hoogleraar aan
de toenmalige Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Zijn
leeropdracht was Numerieke Wiskunde en Informatica.

Professor van der Houwen had zijn hoofdbetrekking aan het CWI,
dat ten tijde van zijn in dienst treden nog de naam ‘Mathematisch
Centrum’ had. Bij deze instelling voor wetenschappelijk onder-
zoek is hij vanaf zijn aanstelling als assistent in 1964 opgeklommen
via wetenschappelijk medewerker tot sous-chef en later chef van de
afdeling Numerieke Wiskunde. Vanaf 1997 had hij een aanstelling
als ‘CWI Fellow’ waardoor hij zich tot aan zijn pensionering (even-
eens per 1 september 2000) uitsluitend aan wetenschappelijk on-
derzoek kon wijden zonder dat hij daarnaast belast werd met de
managementtaken van chef van een afdeling.
Tijdens zijn ruim 35-jarige wetenschappelijke carrière heeft hij bij-
na 200 wetenschappelijke publicaties (mede) het licht doen zien.
Daarnaast is hij (mede-)organisator geweest van internationale we-
tenschappelijke conferenties en heeft hij in besturen van diverse
wetenschappelijke organisaties gezeten.

Als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam was hij bij
zeventien promoties de promotor en in drie gevallen was hij tweede
promotor. Elk jaar verzorgde hij een college ‘Capita Selecta’ op
het gebied van Numerieke Wiskunde en Informatica. Deze col-
leges zijn aan een veelheid van onderwerpen gewijd geweest en
waren altijd ‘state of the art’ in het onderzoeksgebied en vaak
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gerelateerd aan het oplossen van beginwaardeproblemen of begin-
randwaardeproblemen op de op dat moment modernste computer-
apparatuur.

Op 20 oktober 2000 werd een wetenschappelijk symposium gehou-
den waarbij er naast bijdragen van sprekers uit Nederland ook bij-
dragen waren van sprekers uit respectievelijk Halle (Duitsland),
Manchester (U.K.) en New Foundland (Canada). Het symposium
werd beëindigd met een gedeelte waarin afscheidscadeau’s werden
aangeboden en waarbij door diverse sprekers de loftrompet over de
scheidende wetenschapper werd gestoken. Als klap op de vuurpijl
was daar de burgemeester uit de woonplaats van professor van der
Houwen met de mededeling dat “het de koningin had behaagd”
enzovoorts ... en die hem de versierselen horende bij ‘Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw’ kwam uitreiken.

Wij hopen dat het Korteweg-de Vries instituut er in zal slagen
om een opvolger voor professor Van der Houwen te vinden die
zijn werk kan voortzetten volgens de zelfde hoge wetenschappelijke
standaard.
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