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Dit weekend overleden John Nash (86) en zijn 

echtgenote Alicia Nash (82) in een tragisch 

verkeersongeval in New Jersey. Eerder deze week nog 

ontving Professor Nash de hoogste wiskundige Abel-

onderscheiding in Noorwegen. 

 

Ik ontmoette het echtpaar Nash in 2007 in Antwerpen, 

toen John Nash een eredoctoraat ontving van de 

Universiteit Antwerpen. Alhoewel John Nash, samen met 

Reinhard Selten en John Harsanyi, reeds eerder in 1994 

de Nobelprijs voor Economie had ontvangen, besliste de 

Universiteit Antwerpen, op initiatief van de faculteit 

TEW, toch nog om hem, m.i. heel terecht, met een 

eredoctoraat te eren.  

 

Professor Nash was er écht héél blij mee. Zijn tutor 

Harold Kuhn, een ongelooflijk belangrijke Hongaars 

wiskundige van Princeton University—hij won de John 

von Neumann Prijs—reisde met hem mee. Ook Reinhard 

Selten—de andere winnaar John Harsanyi was inmiddels 

overleden—was aanwezig in Antwerpen. Het was voor 

mij een ongelooflijke ervaring om met hen drie dagen 

door te kunnen brengen in Antwerpen.  

 

Met John en Alicia Nash heb ik mooie, intense 

momenten kunnen beleven. Samen zijn we o.a. naar het 

MUHKA geweest. De museum conservator, dr. Paul 

Huvenne, had een unieke rondleiding georganiseerd 

voor het speciale gezelschap en de exclusieve 

gelegenheid. John en Alicia waren allebei aanwezig. Ik 

herinner me dat John enorm onder de indruk was van de 

tentoonstelling, maar minstens evenzeer van de 

Kandinsky-das van de conservator . 



 

koffie in het MUHKA (2007) met Alicia en John Nash (foto Jan).  

 

met Professor John Nash in MUHKA (2007) (foto Alicia Nash)  

Eén van de mooiste momenten van het bezoek van het 

echtpaar Nash aan Antwerpen was, vond ik, het 

geschenk van de Hoge Raad voor de Diamant—een 

diamant—aan Alicia Nash. Een fantastisch moment voor 

Mevrouw Nash die, steeds meereizend met haar man, 

een intens moment mocht beleven. Iedereen die het 

boek “A Beautiful Mind” heeft kunnen lezen beseft hoe 

emotioneel dit geschenk was voor het echtpaar Nash.  

Professor Nash veranderde de rivier “economische 

wetenschappen” van richting, en hij reikte onmogelijk 

geachte wiskundige oplossingen aan die het gestelde 

probleem als een speciaal geval bevatten. Maar bovenal 

was hij een mens die gekenmerkt was door “les 

extrèmes se touchent”: innovatief en fragiel. 

 

Rust in vrede, Mevrouw en Meneer Nash. 

Jan. 


