


Dr.G.M.T.P.Helmberg 

aanvaardde op 18 februari 1966 het ambt van buitengewoon hoogleraar in de 

onderafdeling der Wiskunde om onderwijs te geven in de analyse en de 

theoretische waarschijnlijkheidsleer, met een rede, getiteld: 'Mathematicus 

Scribens'. 

Dr.G.M.T.P.Helmberg werd op 2 juni 1928 in Wenen geboren. Na het 

Bundesrealgymnasium in Waidhofen/Ybbs doorlopen te hebben begon hij in 

1946 zijn studie in de Wiskunde aan de Universiteit van Wenen en in de 

beschrijvende Meetkunde aan de Technische Hogeschool aldaar. 

In 1950 behaalde hij aan de Weense universiteit de onderwijsbevoegdheid in 

bovengenoemde vakken, waarna hij in 1951 onder Ieiding van prof.Hiawka aan 

dezelfde universiteit het doctoraat in de filosofie verwierf. In juni 1953 vond 

zijn promotie plaats in aanwezigheid van de Bondspresident van de Republiek 

Oostenrijk, die hem de erering van de Bondspresident overhandigde. 

lnmiddels vervulde dr.Helmberg van 1950 tot 1956 een leraarsfunctie aan de 

Bundesrealschule te lnnsbruck, waarna hij tot 1958 als instructor verb on den 

was a3n de afd eling der Wiskunde van de University of Washington in Seattle 

U.S.A. en in het daaropvolgende studiejaar als assistantprofessor aan de 

Tulane University in New Orleans U.S.A. 

In 1959 trad hij a's wetenschappelijk medewerker in dienst van het 

Mathematisch lnstituut van de Johannes Gutenberg-Universitat te Mainz, 

waarna hij van 1961 tot 1962 als medewerker en docent verbonden was aan het 

Mathematisch lnstituut van de Universiteit van lnnsbruck. In 1962 keerde 

dr.Helmberg als lector naar het Mathematisch lnstituut van de Johannes 

Gutenberg-Universitat in Mainz terug. 

In het studiejaar 1963-1964 is hij werkzaam geweest als gasthoogleraar bij de 

Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en bij het Mathematisch Centrum 

aldaar. 

Van de hand van dr.G.M.T .P.Helmberg verscheen een aantal publikaties in 

Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften. 

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool 

te Eindhoven geschiedde bij Koninklijk besluit van 30 juni 1964. 

Bij Koninklijk besluit van 18 maar! 1966 werd dr.Helmberg benoemd tot 

gewoon hoogleraar aan de T.H. te Eindhoven om onderwijs te geven in de 

wiskunde. 
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