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Sir Piet Hemker en The Art of Computing

Piet Hemker is met emeritaat. Op vrijdag 17 november werd
dit feit luister bijgezet middels een afscheidssymposium, georga-
niseerd door zowel het Centrum voor Wiskunde en Informatica als
het Korteweg-de Vries Instituut, Piet’s werkgevers. Eén van de
hoogtepunten van de dag was ongetwijfeld Piet’s benoeming tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanaf nu mogen we
dus Sir Piet zeggen, alhoewel dit toch niet geheel in overeenstem-
ming klinkt met hoe wij Piet kennen.

Hoe kennen wij Piet dan wel? Natuurlijk kan ik zelf slechts spreken
op grond van de nog niet zo lange tijd dat ik aan het KdV Instituut
werk. Van voor die tijd ken ik Piet immers slechts als een van
de leden van mijn promotiecommissie, en van het ene bezoek in
oktober 1994 aan het CWI waarin hij me wat vragen stelde over
mijn proefschrift. Een bezoek dat ik mij nog lange tijd zal heugen.
Niet zozeer vanwege Piet, die zoals altijd vriendelijk en meelevend
was, maar vanwege de gemengde vissschotel van de avond ervoor.

Piet is (dus) numeriek-wiskundige. Een beetje een duizendpoot, zo-
als ook tijdens het afscheidssymposium duidelijk naar voren kwam.
Als er iets nieuws onder de zon is, staat Piet op rij één om eens
te kijken wat deze ontwikkelingen inhouden. Kritisch dus, dat
wel, maar na een eerste inspectie vaak meer dan bereid om zich
te verdiepen in de interessantere nieuwlichterijen. Met als gevolg
dat Piet eigenlijk zelden de boot heeft gemist en zijn bijdragen
heeft geleverd aan MultiGridtheorie, Singuliere Storingsproblemen,
en Discontinuous Galerkinmethoden, om een zeer onvolledig maar
wel illustratief drietal poten te noemen. Symposiumsprekers en
hoogleraren numerieke wiskunde Piet Wesseling, Wil Schilders, en
Barry Koren hadden aan anderhalf uur spreektijd lang niet genoeg
om een overzicht te geven van al Piet’s activiteiten, inclusief lunches
bij Philips en ritjes in een limousine die als taxi fungeerde.
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Mede daarom werd er na de thee- en koffiepauze gekozen voor een
andere koers. Mirte Hemker, huisarts, dochter van, gooide het over
de boeg getiteld The Art of Medical Science. Zelfs vader Piet moest
achteraf toegeven dat hij niet had verwacht dat het zou gaan over
kunst in de wat artistiekere zin, over onder andere schilderijen en
panelen waarin medische handelingen centraal stonden. Het pu-
bliek was verbaasd doch geamuseerd door deze onverwachte wen-
ding. Eindelijk even geen wiskunde, en zo hoort het ook: de zaal
was inmiddels voor een groot deel gevuld met mensen die daar
helemaal niet voor kwamen.
Waar deze mensen wel voor kwamen was natuurlijk om bijvoor-
beeld te zien welke kado’s Piet overhandigd kreeg, waaronder een
special issue van Applied Numerical Mathematics met artikelen van
vakbroeders, en een liber amicorum (in dvd-vorm) met onder an-
dere film en muziek. Daarnaast was te horen hoe diverse bazen en
directeurs de loftrompet over Piet afstaken, en elkaar als toegift
in verdekte bewoordingen wat donkergrijze Pieten toeschoven over
wie nou wel of niet hoe lang verantwoordelijk was geweest voor
Piet’s bezoldiging aan het KdV Instituut. De Jannen Verwer,
Wiegerinck en -Karel Lenstra wisten de spanningsregenboog goed
vast te houden, en deze leidde uiteindelijk naar de pot met goud-
stukken in de persoon van de Amsterdamse wethouder Lodewijk
Asscher, die goed nieuws bracht namens Hare Majesteit de Konin-
gin.
Piet zelf kon het in zijn dankwoord niet nalaten om schijnbaar
improviserend nog even in te gaan op de vele onderwijsperikelen
die weinig met onderwijs te maken hebben en zijns inziens teveel
arbeidskracht wegslurpen van waar het eigenlijk om gaat bij on-
derwijs. Het zij gezegd, en hopelijk gehoord. En was het niet op
het moment zelf, dan wel op de receptie die volgde. Onder het
genot van een drankje en een hapje kon er informeel nagepraat
worden met de vele collega’s, vrienden en familieleden van Sir Piet,
in leeftijd grofweg variërend van 8 tot 80.
Des avonds volgde nog een wat beslotener diner in De Kas. Hier
voerden kleine anekdotes en speeches van de familie de boventoon,
tezamen met gefluisterde wetenswaardigheden en nieuwtjes zoals je
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die alleen bij dit soort gelegenheden te weten komt. Piet Hemker
blijkt dan, uiteraard, veel meer dan een numeriek-wiskundige te
zijn. Erg leuk om erbij te zijn geweest.

Jan Brandts
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