
Prof.dr. A.E. (Andries) Brouwer, 1951 
 
Op het gymnasium gaf mijn wiskundeleraar Jan Verhoef me boeken voor hogere klassen of uit zijn 
boekenkast, en nam me later geregeld mee om een middag te praten met prof. van der Blij in 
Utrecht. 
(Indrukwekkend: Ik had Gödel's "Consistency of the continuum hypothesis" gelezen en er wat fouten 
in gevonden, en van der Blij liep naar de bibliotheek en vond terstond een bespreking die dezelfde 
fouten noemde.) 
 
In 1969 een botsing met een bus van Maarse en Kroon. Die hersenschudding veranderde een goed 
geheugen in een wazige wolk, en gaf veel pijn. 
 
Op het Mathematisch Centrum speelde ik met computers, vooral met de PDP8, samen met Cees 
Pippel en later ook Rob van Vliet. 
In 1975 vraagt chef Cor Baayen hoe het met mijn proefschrift staat. 
Ik wist niet dat ik geacht werd daaraan te werken, maar schreef iets en promoveerde in 1976. 
 
Ondertussen gaf Jack van Lint een cursus coderingstheorie en leidde een werkgroep, heel leuk, met 
leden als Marc Best, Lex Schrijver, Hendrik Lenstra, Evert Wattel, Marc Voorhoeve, Karel Post, Henk 
van Tilborg, en vele anderen. Later gaf het MC zelf een cursus coderingstheorie. 
In deze tijd werkte ik (samen met Marc Best en Lex Schrijver, en later ook met Neil Sloane en Haim 
Hanani) aan codes, block designs, stelsels orthogonale Latijnse vierkanten en lotto systemen. 
Ben veel in Parijs, contact met Claude Berge, Zsolt Baranyai, Jean-Claude Bermond en anderen. 
Op de woensdagmiddagen was er het TUE seminar in Eindhoven, met Jack van Lint, Jaap Seidel, 
Willem Haemers, Aart Blokhuis, Jon Hall, en vele anderen. Don Higman gaf een cursus klassieke 
groepen waar we eindige meetkunde van geleerd hebben. 
 
In 1980 werd dochter Maja geboren in Kopenhagen. 
In 1981 werd zoon Peter geboren in Randers. 
 
De volgende jaren werkten Henny Wilbrink en ik aan near polygons, en schreven Arjeh Cohen en 
Arnold Neumaier en ik het standaardwerk "Distance-regular graphs" (1989). 
Vanaf begin 1993 tot aan omstreeks 2004 gewerkt aan het operatingsysteem Linux. 
Ik was een van de 80 oorspronkelijke ontwikkelaars van het Linuxsysteem. 
Omstreeks 2005 weer naar de wiskunde teruggekeerd. 
Werk aan klassieke invariantentheorie samen met Mihaela Popoviciu. 
Schreef een boek "Spectra of Graphs" (2012) samen met Willem Haemers. 
Gepensioneerd in 2012. 
 
Zie verder: http://en.wikipedia.org/wiki/Andries_Brouwer 
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