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LEVENSBERICHT 

VAN 

JOHANNES HAANTJES 
(18 september 1909-8 februari 1956) 

Het ligt voor de hand, dat in de levensbeschrijving van een 

succesrijk jong overleden hoogleraar de beschouwing van zijn werk 
een ruimere plaats inneemt dan de herdenking van zijn leven. Dat 

zal ook hier het geval zijn, al denkt de schrijver noch het eerst 

noch het meest aan zijn wetenschappelijke arbeid. 

Johannes Haantjes werd op 18 september 1909 te Hens (Fr.) ge
boren, waar zijn vader hoofd der school was. Hij ontving daar 
IlJger onderwijs, bezocht de Chr. H.B.S. te Leeuwarden en later 

na de benoeming van zijn vader te Valkenburg (Z.H.) die te 

Leiden. Hij werd student te Leiden, legde daar met eer zijn candi

daats- en doctoraalexamen af en was daar korte tijd assistent bij 
de mathematiese physica (Prof. Ehrenfest). Behalve de Leidse 
hoogleraar Kluyver, diens opvolger Droste en schrijver dezes, be
hoorde tot zijn leermeesters voor wiskunde toen reeds de Delftse 

hoogleraar ]. A. Schouten, die als privaat-docent te Leiden een 

college gaf over algemene differentiaalrneetkunde, ingeleid door 

tensorrekening (Ricci-Kalkul) en een enkele keer over de theorie 
der groepen van Lie. 

Spoedig na zijn doctoraalexamen valt de eerste publicatie, die 
de naam van Haantjes vermeldt naast die van zijn latere promo

tor, enige maanden later volgt dan zijn promotie (19 mei 1933) 

op een proefschrift, dat als titel draagt: "Het beweeglijk assen
stelsel in de affiene ruimte". De schrijver ·dezes was zijn promotor. 

Hij was toen reeds in dienst getreden te Delft als assistent van 
prof. Schouten. Op die eerste publicaties kom ik nog terug. 

Laat ik hier eerst in herinnering brengen, dat in het begin van 

deze eeuw, zeker ook in Nederland, belangstelling bestond voor 
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meerdimensionale en niet-euclidische meetkunde. Maar toch was de 
differentiaalrneetkunde nog overwegend driedimensionaal. Zij had 
een zekere afsluiting gevonden door vrij omvangrijke leerboeken 
als de "Lezioni" van L. Bianchi, maar vooral door de encyclopae
diese vierdelige "Théorie des Surfaces" van G. Darboux. Maar 
dan komt een bijna stormachtige belangstelling in veel meer alge
mene vormen van differentiaalrneetkunde. Vanwaar die plotselinge 
omkeer? Ongetwijfeld onder invloed van de toenmalige physiese 
theorieën. Denk b.v. aan Einstein; hij heeft een ruimte nodig, die 
noch driedimensionaal noch euclidies is. Zo verrijzen dan plotse
ling meerdimensionale, vlakke of gekromde, affiene, projectieve, 
conforme meetkunden. 

En ziedaar de jeugdige Haantjes als assistent bij de meest 
geestdriftige en hartstochtelijke propagandist van al dit nieuws. 
Het eerste artikel, waaraan hij te Leiden meewerkte, was affien, 
vlak, driedimensionaal; zijn proefschrift speelde in de affiene 
meerdimensionale ruimte. Zijn wiskundig apparaat was over

genomen uit de school der Franse wiskundigen: "Ie trièdre 
mobile", gebruikt door Ribaueour en door velen na hem, vooral 
door Darboux. Maar ook bij het wiskundig apparaat was een ver
nieuwing opgetreden, uitgaande van het toen reeds oudere maar 
eerst weinig in het oog gevallen werk van twee Italianen Rieci en 

Levi Cività. Na de eerste wereldoorlog vindt men deze nieuwe 
differentiaalmeetkunden in eenvoudige vorm uiteengezet in de goed 
geschreven leerboeken van W. Blaschke; maar veel algemener in 
talloze tijdschriftartikelen, daarna in leerboeken. Een der meest 
uitvoerige zowel in de rekenmethode als in deze nieuwere meet
kunden is dan de: "Einführung in die neueren Methoden der Dif
ferential Geometrie" door J. A. Schouten en D. J. Struik (Cam
bridge, Mass.), waarin het voorwoord van deel 11 zeer nadrukkelijk 
op de verdiensten van Dr. Haantjes voor dit werk wijst. Ik ben 
hiermee vooruitgelopen, dit tweede deel verscheen in 1938; ik keer 
nu tot het begin van het assistentschap van Haantjes terug. 

Het kostte hem niet veel tijd zich ,de nieuwe rekenwijze eigen te 
maken en zich geheel in de meetkundige gedachten wereld van zijn 
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chef in te leven. Hij was nauwkeurig, critisch en - een eigenschap, 
die herhaaldelijk naar voren komt - er zeer op gesteld een een
maal begonnen onderzoek volledig af te maken .. 

Nadat hij b.v. met Schouten diens vroeger begonnen artikelen
reeks over algemene projectieve diffcrcntiaalmeetkunde had afge
werkt (Compositio Math. 3, 1936) komt hij (alleen) daarop terug 
om op bepaalde punten een beter overzicht en aansluiting bij vroe
gere onderzoekingen te verkrijgen (Proc. of the Edinburgh Math. 
Soc. (2), 5, 1937). Veel hebben Schouten en Haantjes gepubliceerd 
over conforme differentiaalrneetkunde; herhaaldelijk komt Haan
tjes daarop terug. Sommige artikelen hebben betrekking op 
nieuwere physiese problemen of op nieuwer inzicht in oudere. 
"Ober die konforminvariante Gestalt der Maxwellschen Gleichun
gen ... " (Physica ± 1934); "Ober die Konforminvariante Gestalts 
der relativistischen Bewegungsgleichungen" (Prov. K. Ale v. W. 
39, 1936); later van Haantjes alleen: "The conformal Dirac equa
tion" (Proc. K. Ak. v. W. 44, 1941). Vervolgens met W. Wrona: 
"Ober konformeuklidische und Einsteinsche Räume gerader Dimen

sion" , "Eine charakterisierung der konformeuklidischen Räume" 
(Proc. 429, 1939 en 43, 1940). 

Een viertal artikelen, weer van beide schrijvers hebben betrek
king op het verband tussen de algemene (gekromde) conforme 
meetkunde en de algemene (gekromde) projectieve meetkunde. Het 
is bekend, dat een 3-dimensionaal quadratisch hyper oppervlak, ge
plaatst in een projectieve ruimte van één dimensie meer, een con
formeuklidische ruimte levert. Het probleem luidt nu dit gegeven 
op algemene ruimten uit te breiden. De oplossing voor een 
n-dimensionale ruimte" gelukt dadelijk voor n-oneven, met veel 
moeite voor n-even, waarvoor dan nodige en voldoende voor
waarden worden opgesteld (Proc. K. Ak. v. W. 38, 1935; 39, 1935; 
Math. Ann. 112 (1936), 113 (1936)). 

Ten slotte geeft Haantjes een aantal artikelen van een meer 
elementair karakter, kort te karakteriseren als "over de Möbius
groep in het platte vlak en de ruimte" (Conformal differential 
geometry I-V, Proc. K. Ak. v. W. 44,1941; 95,1942; de differen-
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tiaalmeetkunde van Möbius in het platte vlak, N. Arch. v. Wis
kunde 11, 22, 1943). 

Het laatstgenoemde artikel is geschreven met medewerking van 
C. Smits, die ook op dit onderwerp is gepromoveerd. Dit onder
werp, de Möbius-groep, is behandeld in Band III van W. Blasch
ke's: "Vorlesungen über Differential Geometrie". De behandelings
wijze van Haantjes wijkt daar echter geheel van af. Hierbij heb ik 
alleen die artikelen gekozen, die conforme meetkunde in de titel 
vermelden; er zijn andere, die hiermee min of meer in verband 
staan. B.v. het bekroonde antwoord op een prijsvraag over sede
nionen (N. Arch. v. Wisk. (2), 18, 1936), vragen over transfor
matiegroepen (Math. Ann. 112, 1935; 114, 1937). Ik zal mij verder 
bekorten. Er zijn nog twee onderwerpen, waaraan Haantjes na 
1943 herhaaldelijk heeft gewerkt: de afstandsmeetkunde (m.a.w. 
metriese ruimten) en het geometrisch object (hierover een en
kele vroegere publicatie, Proc. of the London Math. Soc. 42, 1937; 
met Schouten). Tot het eerste bracht hem het werk van Menger; 
later had hij geregeld contact met L. M. Blumenthal. Zijn eigen 
werk leidde tot "de kromming van Haantjes", natuurlijk een der 
vele uitbreidingen van het krommingsbegrip, deze echter bevrijd 
van smetten door begrippen uit de euclidiese ruimte. Hierna kreeg 
ook het torsiebegrip zijn beurt (met R. Nottrot). Zie ook: The 
congruence order of the elliptic space Proc. K. Ak. v. W. 50, 1947 
met J. Seidel) en het proefschrift van Seidel met dezelfde titel 1). 

Op het aanvankelijk vaag gedefinieerde "Geometrisch Object", 
waaraan in de laatste tijd door een groep onderzoekers (Schouten, 
Nijenhuis, Haantjes met G. Laman) hard is gewerkt, zal ik niet 
ingaan. Niet gaarne zou ik enkele kleinere stukjes onvermeld laten: 
1. Kinematische bewijzen in de meetkunde"; 2. de stelling van 
Ptolemaeus; 3. Hexagonal threewebs, Proc., K. Ak. v. W. 75-79. 
Wat 2 betreft: stellen wij ons voor dat in het metriese vlak de 
voorwaarden worden aangenomen, nodig en voldoende, opdat dit 

1) Voor een volledig overzicht van de publicaties van Haantjes zie een 
artikel van J. A. Schouten in het eerst te verschijnen no. van het Nieuw 
Archief voor Wiskunde (111), Deel IV, no. 2. 
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met behoud van elke afstand op het euclidiese of hyperboliese vlak 
kan worden afgebeeld, dan moet het daarna mogelijk zijn de eigen
schappen van puntenstelsels in beide laatstgenoemde vlakken langs 
metriese weg te bewijzen (Simon Stevin 29, 1951, 52). 

No. 3, enig in zijn soort, is een teken van belangstelling in de 
"Textilgeometrie" der Hamburgers; tenslotte no. 4, een aardig 
artikel waarin Haantjes als medewerker optreedt van zijn Leidse 
collega C. J. Gorter: over antiferromagnetisme. 

In 1954 verscheen: Inleiding tot de Differentiaalmeetkunde door 
]. Haantjes; werkelijk slechts een inleiding, wat zelden het geval 
is, en een uitstekende. In 1955 ontving hij het verzoek voor de 
Oxford Tracts (Clarendon Press) het schrijven van een verhandeling 
over de grondslagen der differentiaalmeetkunde op zich te nemen. 
Dit is de sterkst sprekende toelichting van de reputatie, die de be
scheiden Haantjes zich toen had verworven. 

't 
Zo heb ik de wiskundige Haantjes min of meer In zijn werk 

gevolgd. Tijdens de door mij genoemde jaren was, zoals te ver

wachten, zijn maatschappelijke positie geleidelijk veranderd. In 
1934 werd hij naast zijn Delfts assistentschap privaat-docent in de 
meetkunde te Leiden. Ook valt tijdens dat assistentschap een 
buitenlands verblijf, waarin hij colleges gaf aan de Universiteit 
te Edinburgh. In 1938 verliet hij Delft voor Amsterdam, waar hij 
aan de Vrije Universiteit tot lector in de meetkunde en mechanica 
was benoemd, in 1945 werd hij daar benoemd tot hoogleraar. Ten
slotte werd hij in 1948 te Leiden als hoogleraar benoemd als op
volger van schrijver dezes. Hij specialiseerde dus als weinigen in 
intreereden: "De ontwikkeling der projectieve Differentiaalmeet
kunde" (12 november 1934), "Is Meetkunde Ruimteleer?" (30 sep
tember 1938), "De Zekerheid der Meetkunde (4 october 1948), 
"Over enige Grondbegrippen uit de Meetkunde" (28 mei 1948). 

Haantjes was in 1939 getrouwd met Marie Antoinette Mulder; 
bij zijn terugkomst in Leiden was hij het hoofd van een bloeiend 
jong gezin. waarin drie dochters, later met een vierde vermeer
derd. Hij was een uitstekend docent; dit verslag wijst voldoen-
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de op de wetenschappelijke activiteit, die hij ook in zijn Leidse 
jaren ontwikkelde. Hij werd zeer gewaardeerd in de Faculteit van 
Wis- en Natuurkunde en in de Senaat, eveneens in de functies, 
waarin hij buiten Universitair verband optrad. Geen wonder, hij 
was vriendelijk en goedhartig, wist wat hij wilde, maar schikte 
zich gemakkelijk naar anderen. Hij had kerkelijke en maatschap
pelijke belangstelling, was studentenouderling van de Hervormde 
Kerk en lid van de commissie van toezicht op het middelbaar 
onderwijs te Leiden. 

Hij stond bekend aIs een meetkundige van zeer algemene kennis 
en als een der beste kenners van de differentiaalmeetkunde in al 
haar geledingen. Hij was sinds 1952 lid der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen. In al zijn functies heeft Haantjes hard ge
werkt, maar zijn gezondheid scheen daartegen bestand te zijn. Zo 
scheen hij, menselijkerwijs gesproken, nog voor vele jaren van 
geluk bestemd te zijn. Dat aantal is beperkt gebleken. Misschien 
ging hij de grote vacantie van 1955 enigszins vermoeid in. Maar 
op zijn leeftijd rekent men op herstel in en door de vacantie. In
tegendeel deden zich bij het begin van de nieuwe cursus ernstige 
ziekteverschijnselen voor. De beste medische hulp en de meest 
liefderijke verpleging mochten niet baten. Op 8 februari 1956 is hij 
in rust en vrede overleden. 

W. VAN DER WOUDE 


