
MEDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 

In Memoriam prof. dr. E.M. Bruins (1909-1990) 

Op 20 november jongstleden overleed te Amsterdam prof. dr. Evert Marie 
Bruins. Hij was een aktief onderzoeker op het gebied van de wis-en 
natuurkunde en hun geschiedenis. Als wetenschapshistoricus was hij ver-
maard, en gevreesd tegelijk. 
In zijn afscheidscoUege' "van den 15-den October 1982" herinnerde Bruins 
aan Tom Sawyer. Deze "had zich zoozeer geergerd aan slechte en zelfs 
foutieve biographieen, dat hij besloot zijn autobiographic te schrijven." In 
navolging van Sawyer gaf Bruins een schcts van cigen leven en wcrk, die na 
een dergelijke waarschuwing vooraf wel uitgangspunt mocst zijn van wat nu 
volgt. 
Bruins werd op 4 januari 1909 te Woudrichem geboren als zoon van de 
plaatselijkc bclastingontvanger. In 1917 werd zijn vader inspecteur in 
Amsterdam, en later stapte hij naar de advocatuur over. "Als een der eerste 
beta's" volgde Bruins in Amsterdam het gymnasium, en aansluitend stu-
deerde hij er wiskunde met bijvakken natuur- en scheikunde. Al voordat hij in 
1934 zijn studie afrondde, was hij in 1932 als assistent van de fysicus Clay in 
dienst getreden van de Universiteit van Amsterdam. In 1938 promoveerde hij 
na theoretisch en experimenteel werk, waaronder in 1935 een expeditie naar 
de Stille Zuidzee, bij Clay op een proefschrift over Cosmische stralen in het 
aardmagnetisch veld. De stralingsgordel die hij daarin beschrijft wordt tegen-
woordig — volgens Bruins ten onrechte — naar Van Allen genoemd. Dat hij 
in 1943 van hoofdassistent en waarnemend directeur van het Natuurkundig 
Laboratorium lector in de analyse werd aan de UvA vermeldt de verder 
uiterst volledige "autobiographic" niet, en evenmin of het een nieuwe post of 
een vacaturc betrof en hoe de benoeming tot stand kwam. De auteur zal er zijn 
redenen voor hebben gehad. Hij pakt de draad van het verhaal na de oorlog 
weer op bij het besluit van de minister om hem, tegen het advies van het 
College van Herstel en Vcrnieuwing in, te handhaven op zijn post, waarvan de 
opdracht werd gewijzigd in Toegepaste en Propaedeutische Wiskunde. 
Tussen 1949 en 1952 was zijn onderwijs in een halve week geconcentreerd, 
zodat hij de andere helft in Parijs kon werken aan zijn Textes mathematiques 
de Suse (gepubliccerd in 1961). Daarop volgde twee jaar werk in Irak als 
expert van de UNESCO, hetgeen hem tot verdere studie van wiskundige 

1. Precieze verwijzingen naar publikaties ontbreken hier; P.J. Hogendijk stelt een 
volledige bibliografle van Bruins' wetenschappelijke werk samen, die binnenkort in 
Historia Mathematica zal verschijnen. 
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kleitabletten in staat stelde, en in 1955/56 was Bruins opnieuw in Bagdad, 
deze keer als hoogleraar wiskunde. Tijdens zijn reizen naar het Midden 
Oosten had hij in Istanbul de Heron-codex Constantinopolitanus palatii 
veteris No 1 bestudeerd en gefotografeerd. Deze studie resulteerde in een 
driedclige editie (facsimile, tekSt en vertaling; gepubliccerd in 1964). Terug in 
Ncderland raakte Bruins in conflict met het College van Curatoren. Inzet was 
het college propaedeutische wiskunde aan chemiestudcnten, dat hij niet 
langer mocht geven. Een aanhoudende stroom procedures werd in 1969 
afgesloten met de omzetting van het lectoraat (intussen in de "Propaedeu
tische Wiskunde" sec) in een extraordinariaat in de Geschiedenis van de 
Wiskunde. Dit ambt hecft Bruins bekleed tot het verplichte emeritaat in 1979. 
Zclf hceft hij zijn afscheid uitgesteld tot 1982,50 jaar na zijn eerste benoeming 
bij de UvA en, zoals hij er met zijn gcvocl voor detail bij vcrmeldde, precies 
vierhonderd jaar na het begin van de Gregoriaanse tijdrckening. Na zijn 
afscheid zette hij zijn wetenschapshistorischc wcrk onverminderd voort. Hij 
bleef reizen, congressen bezockcn, hield voordrachten, zette de redactie van 
het tijdschrift Janus voort, en blcef reccnsies en artikelen publicercn. 
Bruins had vele kantcn. Ik zal er twee tegenover elkaar zetten, die ik met een 
toespeling op het Amsterdamse idioom met 'grote Bruins* en 'kleine Bruins' 
zal aanduiden. Er is een roman waarin de oorspronkelijke inhoud van deze 
twee begrippen aangeduid wordt.̂  Daarin moet Luuk van Wingerden, 
chemiestudent aan de Universiteit van Amsterdam, het particuliere fonds dat 
zijn studie financiert op dc hoogtc stcllcn van zijn vorderingen. Hij schrijft: 

"[ik kan] U nu tot mijn grote vreugde meedelen dat ik met goed gevolg het tentamen heb 
afgelegd dat ten onzent bekend staat als 'kleine Bruins'. Ik wijs er met enige nadruk op 
dat deze kwalificatie geen misprijzen inhoudt ten aanzien van de gestalte van genoemde 
lector in de mathematiek. Integendeel, Dr. Bruins mag zich verheugen in een normale 
lichaamsbouw en een buitengewone gave voor het door hem gedoceerde vak, hetgeen 
moge blijken uit het feit dat hij een jaar lang een gastdocentschap in Bagdad heeft 
bekleed. [Volgen twee tentamenopgaven, waarvoor] het resultaat tweemaal vijf werd 
verkregen. Ik wijs U erop dat twee vijven, gezien de moeilijkheidsgraad, door Dr. Bruins 
als voldoende werd beschouwd. Daarom zou ik het op prijs stellen wanneer U het slagen 
voor het tentamen 'kleine Bruins', dat uitsluitend zo heet ter onderscheiding van het 
tentamen 'grote Bruins', in Uw annalen zoudt willen memoreren." 

Bruins had een grote vakkennis, een sterke wiskundige verbeeldingskracht, en 
een tomeloze cnergic, hij was zeer bclezen, sprak verschillendc talen en hij 
stelde met succes zeer hoge eisen aan zijn eigcn werk. Dat zijn positieve 
kwaliteiten van (ik zeghet zonder enig voorbehoud) 'grote Bruins'. Maar deze 
eigenschappen hadden ook hun tegenhangcr. Dezelfde hoge eisen stelde hij 
ook aan anderen, en het betekende dat hij veel werk van collega's als 

2. Judicus Verstegen, Een bruine ring om de ziel (Amsterdam, 1974) 187-188. 
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waardeloos van de hand wees. Want het wilde er bij hem niet in dat iemand die 
op een bepaald punt een ander standpunt innam dan het zijnc verder nog iets 
goeds kon doen. En hij wond daar in het openbaar geen dockjes om (zijn 
afscheidscoUege, bijvoorbeeld, spreekt boekdelen). 'Vlccsch noch visch', daar 
kon hij niet tegen; ook de nieuwe spelling was voor hem trouwcns 'vlccsch 
noch visch' en hij heeft haar nooit willen gcbruiken. Op deze wijze hceft 
'kleine Bruins' zichzelf in een geisoleerdc positie gebracht. Het had tot gevolg 
dat hij nagenoeg geen leerlingen had; onder zijn leiding is slechts een 
promotieonderzoek afgerond, van Y. Dold-Samplonius in 1977. Het heeft 
soms zelfs gemaakt dat er, al had hij gelijk, niet meer naar hem gcluisterd 
werd. 'Grote Bruins' had veel te vcrtcllcn, maar 'kleine Bruins' kon het 
contact niet leggen. Jammer! 
Als wij weer eens brieven wisselden, dan zorgde Bruins er altijd voor dat hij 
het laatste woord had, cenvoudigweg door telkens weer een nieuwe brief te 
sturcn. Ik geef hem nu zclf het laatste woord, met een gevoel van weemoed, 
zowel over de gemiste kanscn die erin doorklinken als over dc zekerheid dat 
hij er dit keer niet meer op zal reageren. In zijn afscheidscoUege liet Bruins 
zichzelf als bijna vierjarige aan het woord. Hij moest bij Sint Nicolaas komen 
die hem zei: "...er zijn klachten! Eman, jij bent cigenwijs, is dat zoo?" Waarop 
dc (nu letterlijk) zeer kleine Bruins zich oprichtte en zei: "Neen, Sinterklaas, 
dat is niet waar, ik weet het veel beter!". 

J. van Maanen 


