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 Bouwer aan CWI-wetenschap en -gemeenschap  

 

In de zomer van 1984, in de kamer waar nu Angelique Schilder zit, ontmoette ik 

Herman voor het eerst, tijdens een sollicitatie voor een promotieplaats in de Afdeling 

Numerieke Wiskunde. Herman was sous-chef van die afdeling. De ontmoeting was 

zeer hartelijk. De hartelijkheid bleek een constante te zijn, en gepaard te gaan met een 

grote bescheidenheid en gemeenschapszin.  

Wat bescheidenheid betreft, in samenwerking met Rob Tijdeman heeft Herman 

meerdere jonge onderzoekers voor promotie aan de Universiteit Leiden 

klaargestoomd, volgens mij vrijwel belangeloos.  

1 

Bescheidenheid was soms ook echt gunstig voor Herman. In het boek De Telduivel 1 

wordt niet Herman, maar zijn collega-onderzoeker Jan van de Lune, onder het 

pseudoniem Johnny van de Maan, als ietwat mal weggezet.  

Als bijdragen van Herman aan de CWI-gemeenschap herinner ik me onder andere 

het volgende. Tijdens het 25-jarig CWI-jubileum van Piet van der Houwen luisterde 

hij het etentje ’s avonds op met een prachtig door hem gezongen lied, daarbij op de 

gitaar begeleid door promovendus Freddy Wubs. En toen het CWI eens een lustrum te 

vieren had, ik meen het 10e
 

, was Herman de trekker van een in de hal van het 

CWI-gebouw aan te brengen muurversiering (het CWI-logo), een cadeau van het 

dankbare personeel aan haar werkgever. Waar maak je dat nog mee? Buitengewoon 

mooi, ook in de CWI-hal, vond ik Hermans bijdrage aan de roulerende kunst-en 

hobbyexpositie in de vitrine aldaar. Herman had er een speelgoedgebouw gemaakt, 

van echte miniatuursteentjes en ander echt mini-bouwmateriaal, speelgoed uit zijn 

jeugd meen ik. Ik heb m’n kinderen wel eens naar het CWI meegenomen om het te 

bewonderen. En begin ’89 haalde hij me bij een interview met een 

wetenschapsjournalist van het Algemeen Dagblad. Het paginagrote artikel 2 

met 

bijgaande foto, genomen bij SARA’s CDC Cyber 205, deed m’n familie geloven dat 

ik toch wel met iets nuttigs bezig was.  

Beste Herman, mede namens Wijnie wens ik je nog heel veel geluk, samen met 

Toke, je kinderen en kleinkinderen!  

 

Barry Koren  

 
______________________________________________________________________________________________________ 

1 

Hans Magnus Enzenberger, De Telduivel, De Bezige Bij, 2007

 

2 

Nico Baaijens, Supercomputer: onmisbare rekenreus, Algemeen Dagblad, 11 februari 1989.  
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