
Erik Thomas in perspectief________________________________door Jan Stegeman 
 
Op 10 oktober 2003 werd aan de RU Groningen de Thomas-dag gehouden ter 
gelegenheid van het afscheid van Erik Thomas als hoogleraar bij de Groningse 
wiskunde. Een van de sprekers daar was Jan Stegeman. Zijn persoonlijk getinte 
toespraak verscheen in verkorte versie in het nummer van maart 2004 van 
ALUMNIeuws. Deze versie is met kleine correcties hieronder afgedrukt. 
 
De organisatoren van deze dag hebben mij gevraagd de persoon van Erik Thomas te belichten 
vanuit een historisch perspectief. Ik voldoe graag aan dit verzoek, want ik  ken Erik al heel 
lang. Mijn verhaal is daardoor wel enigszins persoonlijk getint. 
    Onder de Nederlandse wiskundigen neemt Erik Thomas een bijzondere plaats in, omdat hij 
niet in Nederland heeft gestudeerd. De middelbare school bezocht hij in Engeland. Hij wilde 
daarna in Cambridge gaan studeren, maar uiteindelijk kwam hij in Orsay terecht, 25 km ten 
zuiden van Parijs. In zijn eerste jaar raakte hij gefascineerd door een analysecollege van 
Jaques Deny. Dit zou bepalend zijn voor Erik’s verdere carrière. Later kwam hij in contact 
met Laurent Schwartz, de vader van de distributies. Deze gaf hem enkele problemen die Erik 
wist op te lossen, hetgeen uiteindelijk tot zijn proefschrift heeft geleid. 
    Alvorens nader in te gaan op het leven in Orsay moet ik nu eerst iets over mijzelf vertellen. 
In januari 1969 kwam ik naar Orsay, waar ik een aanstelling voor negen maanden had 
gekregen als Attaché de Recherche van de CNRS, met de bedoeling aan mijn 
promotieonderzoek te werken onder leiding van de jonge wiskundige Nicholas Varopoulos, 
die in de harmonische analyse reeds grote bekendheid genoot door enkele opzienbarende 
vondsten. Ik had hem het voorgaande jaar in Engeland leren kennen. Nu wilde het geval dat 
Erik enkele jaren eerder assistent van Varopoulos was geweest. Toen ik na mijn aankomst 
voor het eerst bij Nick binnenliep en we een poosje gepraat hadden, gingen we naar buiten en 
liepen door de Passage George Poitou naar de koffiebar. Nick vertelde dat er op het instituut 
een landgenoot van mij werkte. Toevallig kwam Erik er net aan om, net als wij, een echte 
Franse espresso te gebruiken. Zo kwam onze eerste ontmoeting tot stand.  
    Erik gaf mij allerlei nuttige informatie. Hij was erg behulpzaam; zo leende hij mij een 
aantal keren geld, omdat het in het Franse systeem maanden kon duren voor ik mijn eerste 
salaris zou krijgen. Het was een rumoerige tijd aan de Franse universiteiten. De révolte van 
1968 lag nog vers in het geheugen. Overal hingen opruiende affiches. Erik was zeer betrokken 
bij het universitaire gebeuren. Zo herinner ik mij een meeting van de UER in het 
Grand’Amphi waar studenten en jongere stafleden vergaderden om de nieuwe structuren te 
bespreken. Erik gaf een lang en gloedvol betoog in perfect Frans om de plannen uiteen te 
zetten. Ik had een gevoel van trots dat een Nederlander temidden van al die praatgrage 
Fransen het woord voerde.  
    Het is misschien interessant om te vertellen dat Erik in die tijd nog enkele lange haarlokken 
had. En zijn voorletters stonden nog in de oorspronkelijke volgorde, G.E.F. Aan de muur in 
Erik’s “bureau” hing een grote ingelijste prent waarop alleen lucht en water te zien was, een 
golvende zee. Erik legde uit dat deze plaat een kalmerend en inspirerend effect op hem had. 
     Bij onze eerste ontmoeting had Erik mij al de naam van een collega genoemd met wie ik 
ook maar eens contact moest zoeken. Dat was Jacques Faraut. Om me de naam in te prenten  
zei ik: “o, dus Varopoulos maar dan zonder Poulos”?  Erik moest bekennen dat hij het zo nog 
nooit bekeken had. Vandaag is Jacques hier aanwezig als een van de vier sprekers. 
    Na de lunch gingen we vaak met een grote groep naar Le Guichet, een klein cafétje vlak  
bij een spoorwegovergang, waar je voor 70 centimes een heerlijke espresso kon krijgen. Er 
werd dan heel wat afgepraat. Erik heeft me ook wel eens thuis uitgenodigd, 114 rue de Paris, 
92-Meudon. Hij  leerde me daar hoe je thee moet zetten: theepot naar het kokende water 



brengen en niet andersom, want dan koelt  het water al wat af. Later heeft hij nog gewoond op 
het adres 3 rue des Couloirs, Fontenay-aux-Roses. 
    Ook in de landelijke politiek gebeurde het een en ander. Eind april werd er een nieuwe 
president gekozen. De positie van De Gaulle was zeer onzeker. Hij sprak op de televisie het 
volk toe en vroeg om hun vertrouwen. Hij schetste een doemscenario voor het geval hij 
weggestemd zou worden. Ik hoor het hem nog zeggen: “mais si le non l’apportera ...”. 
    Terug naar de wiskunde. In de paasvakantie was ik enkele dagen terug in Nederland, onder 
meer om het Nederlands Mathematisch Congres in Wageningen te bezoeken. Ik had Erik 
geattendeerd op het bestaan hiervan, met als gevolg dat hij familiebezoek combineerde met 
deelname aan dit congres. Zo had ik de gelegenheid hem bij diverse Nederlandse wiskundigen 
te introduceren. 
    Op 12 juni was ik aanwezig bij Erik’s promotie. De titel van zijn proefschrift was 
“L’intégration par rapport à une mesure de Radon vectorielle ”. Het is nadien verschenen in 
de Annales de l’ Institut Fourier, deel 20, en het telt meer dan 150 pagina’s. Schwartz was 
promotor en Deny adviseur. Verder behoorden  Demazure en Dixmier tot de 
promotiecommissie. Erik’s ouders waren uit Nederland overgekomen. Zoals dat in Frankrijk 
gaat, gaf Erik een presentatie van zijn werk. Na afloop sprak Schwartz de jonge doctor toe. 
Hij beschreef hoe zij indertijd kennismaakten: “un jour un jeune Hollandais …”. En weer 
voelde ik een zekere trots dat dat een landgenoot van mij was.  
    Na zijn promotie vertrok Erik naar de Verenigde Staten, waar hij een positie in Yale had 
verkregen. Wij hielden schriftelijk contact. Een voorgenomen bezoek van mij kon helaas niet 
doorgaan wegens ziekte. Maar zoals dat gaat, het contact zou waarschijnlijk geleidelijk wel 
minder zijn geworden als Erik niet na enkele jaren een benoeming in Groningen had 
gekregen. Erik woonde aanvankelijk in een klein boerderijtje dicht bij het vliegveld Eelde. 
Mijn vrouw en ik zijn daar een keer op bezoek geweest, en zij herinnert zich de heerlijk 
geurende kamperfoelie. Erg lang heeft hij daar echter niet gewoond, al gauw verhuisde hij 
naar Paterswolde waar hij nu nog woont met zijn vrouw Gerda en hun twee dochters. Uit 
Amerika had Erik een fraaie sportauto meegebracht, waarmee  hij meermalen bij ons in 
Driebergen op bezoek is geweest. Ook wiskundig hadden wij herhaaldelijk contact, vaak 
telefonisch. Hij kon dan enthousiast vertellen over zijn onderzoekswerk. Ook was hij altijd 
bereid mee te denken en kon hij je aanmoedigen om bepaalde ideeën nader uit te werken. 
    Van 1987 tot 1994 was ik penningmeester van het Wiskundig Genootschap (sinds kort: 
Koninklijk). Ook Erik kwam in het bestuur en van 1992 tot 1994 was hij voorzitter. In die tijd 
hadden we zeer geregeld contact. We deden ook wat onderzoek samen, maar tot meer dan een 
preprint is het niet gekomen, omdat ons belangrijkste resultaat bekend bleek te zijn. Vanaf 
1994 heeft Erik een deel van de begeleiding van mijn promovendus Olaf Berndt 
overgenomen. Dat leidde begin 1996 tot diens promotie in Utrecht waarbij Erik als promotor 
optrad, samen met Hans Duistermaat. Rondom deze gebeurtenis hadden we een klein 
symposium georganiseerd, waar Erik als chairman optrad. Enkele jaren later, bij mijn afscheid 
in Utrecht in 2000, was Erik bereid iets over mijn werk te vertellen. 
    Erik’s neiging tot perfectionisme moge blijken uit het volgende. Door zijn lange verblijf in 
het buitenland meende hij wel eens moeite te hebben met de fijnere punten van de 
Nederlandse taal en hij maakte er werk van om de taal correct te gebruiken. Zo kan de 
volgorde van woorden soms een groot verschil in betekenis uitmaken. Als je bijvoorbeeld.  
“Thomasdag” omkeert krijg je “Dag Thomas”. Dat lijkt op een afscheid en dat is natuurlijk 
niet de bedoeling van deze dag. Integendeel!  Graag wil ik de hoop uitspreken dat Erik nog 
lang zal kunnen genieten van meer vrije tijd en dat hij zich ook nog vele jaren met wiskunde 
zal kunnen bezighouden. 


