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Redactioneel
Ook dit jaar hebben we weer ons
best gedaan om voor u een in-
teressante ALUMNIEUWS samen
te stellen. Na acht afleveringen
zouden we echter wel eens willen
weten, wat u er nou eigenlijk van
vindt. Misschien heeft u sugges-
ties voor onderwerpen, mist u een
bepaalde rubriek of wilt u alleen
maar commentaar kwijt op wat
wij tot nu toe bij elkaar hebben ge-
schreven (of laten schrijven). Laat
het ons weten!!
Een aspect waarvoor wij uitslui-
tend op uw medewerking zijn

aangewezen is de sponsoring.
Het zal u niet verbazen, dat
ons beperkte voorlichtingsbudget
in toenemende mate moet wor-
den ingezet voor wervingsactivi-
teiten onder middelbare scholie-
ren. En wellicht heeft u ook op-
gemerkt, dat de universiteiten in
het ‘rondje Zalm’ bepaald niet ex-
tra zijn bedeeld! Natuurlijk doet
u het niet voor niets: iedere bij-
drage, of die nu bestemd is voor
de nieuwe uitgave van ALUM-
NIEUWS of voor onze muismat
(zie artikel op blz. 13: ‘spon-

sors gezocht’), wordt beloond met
plaatsing van een logo of adver-
tentie.

Alle reacties, aanmelding van
sponsorbijdragen en wijzigingen
van adres of werkgever kunt u —
zoals altijd— sturen naar ons po-
stadres:
ALUMNIEUWS, studie-admini-
stratie Wiskunde en Informatica,
Postbus 800, 9700 AV Groningen,
of via email:
alumnieuws@cs.rug.nl

1999 – 2000
Johann Bernoulli lezing

Ivor Grattan-Guinness
School of Mathematics and Statistics–Middlesex University London

Daniel Bernoulli (1700–1782) and the varieties of mechanics in the 18th century

Dinsdag 9 mei 2000 om 19.30 uur
Aula, Academiegebouw RUG, Broerplein 5, Groningen

De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding op het werk van professor Grattan-Guinness door Dr. Jan
van Maanen.

Na afloop is er receptie
Meer informatie: afdeling wiskunde en informatica, tel. 050–3633939.
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Floris Takens: a total mathematician Henk Broer

Floris Takens is in december 1999 met emeritaat gegaan. Ter gelegenheid daarvan doet Henk
Broer het één en ander over hem uit de doeken

In 1972 werd Floris Takens,
op 31–jarige leeftijd, hoogle-
raar aan het Mathematisch In-
stituut in Groningen. Hij
was in 1969 te Amsterdam
gepromoveerd bij Nico Kui-
per, op een proefschrift geti-
teld The minimal number of criti-
cal points of a function on a com-
pact manifold and the Lusternik–
Schnirelman category. Onder-
tussen was hij in 1969–1970 een
jaar te gast geweest op het In-
stitut des Hautes Études Scien-
tifiques in Bures-sur-Yvette na-
bij Parijs. Hier heeft hij in-
vloeden ondergaan van René
Thom en David Ruelle.1 Met
de laatste schreef hij het artikel
On the nature of turbulence, ge-
publiceerd in Communications
of Mathematical Physics van
1971. Dit was een baanbrekend
artikel, waar een nieuw idee
werd ingebracht tegen de ge-
vestigde theorie van de gezag-
hebbende Landau en Lifschitz
betreffende het turbulent wor-
den van een vloeistofstroming.
Het nieuwe idee heette strange
attractor, later geassocieerd met
chaos. Hierover staan aardige
passages in het bekende boek
van James Gleick.2

Takens’ leeropdracht luidde
Differentiaaltopologie in het bij-
zonder Dynamische Systemen.
Door het werk van Poincaré
aan onder meer de Hemel-
mechanica, waren meetkun-
dige methoden geı̈ntroduceerd
in het onderzoek van dyna-
mische systemen. In de zes-

tiger en zeventiger jaren van
de 20–ste eeuw kreeg het vak-
gebied een enorme impuls in
deze zelfde richting door de in-
breng van de Field Medal Win-
ners Stephen Smale (Berkeley)
en René Thom (IHES). Bei-
den hadden hun sporen ver-
diend in de meetkunde (topo-
logie). Thom is bekend ge-
worden door de later enigszins
omstreden Catastrophe Theorie,
waaraan ook de vroegere to-
poloog Christopher Zeeman
(Warwick) heeft bijgedragen.3

In deze cultuur paste iemand
als Floris Takens perfect. Een
van zijn generatie–genoten is
de Braziliaan Jacob Palis, ge-
promoveerd bij Smale. Hier-
mee heeft hij sinds 1971 een
uitvoerige en zeer vruchtbare
wetenschappelijke samenwer-
king onderhouden. Gedu-
rende lange tijd was Floris
dan ook vrijwel jaarlijks enige
maanden te gast op het prach-
tig gelegen IMPA te Rio de
Janeiro.

Hiermee behoorde Takens tot
de founding fathers van het
moderne vakgebied Dynami-
sche Systemen. Van zijn
grote wetenschappelijke bete-
kenis en zijn talrijke internatio-
nale contacten heeft de Univer-
siteit van Groningen in ruime
mate kunnen profiteren. Zo
heeft Floris Takens aan een
kleine twintig promoties mee-
gewerkt. Binnen Groningen
waren dat Albert Hummel,
schrijver dezes, Gert Vegter,

Fopke Klok, Jan Barkmeijer,
Cars Hommes, Ale Jan Hom-
burg, Bernd Krauskopf en Flo-
rian Wagener; een lijst waarop
binnenkort nog een aantal na-
men kan worden bijgeschre-
ven, onder andere die van
Evgeni Verbitsky. Buiten Gro-
ningen zijn daaraan toe te voe-
gen Freddy Dumortier, Bert
Jongen en Sebastian van Strien.
Velen hiervan hebben zich ook
een wetenschappelijke loop-
baan van internationale bete-
kenis verworven. Verder mo-
gen hier de namen van de ex-
terne promovendi M.G. van
Erp, de helaas jong overleden
J.P.M. Pijn, P.H. Been, C. Diks
en M.L.M. van der Stappen
niet onvermeld blijven. Deze
laatsten zijn van tamelijk re-
cente datum en vallen binnen
het onderzoek aan tijdreeksen,
waarin Takens zich het laatste
decennium meer en meer heeft
verdiept.

Naast talrijke onderwijstaken,
waaronder het befaamde col-
lege Differentiaalrekening in Rn,
heeft Floris Takens ook zijn
aandeel op zich genomen in-
zake bestuurswerk. Zo was
hij rond 1990 enkele jaren
voorzitter van het Instituut.
Ook diende hij een termijn als
voorzitter van de landelijke
onderzoeksschool Mathema-
tisch Research Instituut.4 Flo-
ris was medeoprichter van en
een tijdlang voorzitter van het
FOM/SWON samenwerkings-
verband Mathematische Fy-

1In Groningen bekend van de 1999 Johann Bernoulli–lezing.
2James Gleick: Chaos. Making a New Science. Penguin Books, 1987.
3Zeeman hield enkele jaren geleden de Johann Bernoulli–lezing.
4Gezamenlijk met de Universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Twente.
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sica, nu een programma bin-
nen FOM. Sedert 1991 is hij
ook lid van de Koninklijke
Nederlandse Academie van
Wetenschappen. Van de uit
deze functies voortvloeiende
nationale betekenis van Takens
heeft ons Instituut veel profijt.

Voor Floris Takens is de Wis-
kunde een geheel, inclusief de
Toegepaste Wiskunde. Dit past
goed bij zijn eigen carrière,
waarin zowel ‘zuivere’ dif-
ferentiaaltopologie als ‘toege-
paste’ tijdreeksanalyse broe-
derlijk naast elkaar voorko-
men. In zijn artikelen vinden
onder meer Analyse, Meet-
kunde en Maattheorie hun na-
tuurlijke plaats. Hij heeft zich
dan ook altijd verzet tegen de
immer op de loer liggende ver-
kokering van het curriculum.
Eén van zijn idealen is dat alle
docenten in staat zouden zijn
alle vakken uit de eerste stu-
diejaren te geven. Ik ben er ze-
ker van dat hij dat zelf gemak-

kelijk gekund zou hebben.

Hij is verder een zeer nauw-
gezette persoon met een groot
plichtsbesef. Zo placht hij ’s
morgens Spartaans op tijd op
het Instituut te arriveren, ook
al was er de avond tevoren
zwaar getafeld. Hij kan het van
anderen dan ook slecht verdra-
gen als ze te laat komen. Hij
vertoonde altijd een grote be-
reidwilligheid tot het verrich-
ten van klussen, variërend van
alle mogelijk onderwijs (zie bo-
ven), tot bemoeienis met tame-
lijk vervelende aangelegenhe-
den op locaal niveau.

Op het Instituut kent men Flo-
ris Takens vooral van zijn wis-
kundige kant, maar er is na-
tuurlijk meer. Hier mag ze-
ker zijn ruime belangstelling
op het gebied van kunst en
cultuur niet onvermeld blij-
ven. Op karakteristieke wijze
verplaatst hij zich per fiets
door het Groningerland, of het

nu naar het Instituut is, of
naar muzikale bijeenkomsten
te Feerwerd, Thesinghe of de
Oosterpoort.

Na zijn emeritaat op 1 Decem-
ber 1999 blijft Floris een ka-
mer op het Instituut behou-
den. Daar komt hij regelma-
tig zijn editoriale werk, onder
meer voor de Springer Lecture
Notes in Mathematics, verrich-
ten. Verder bezoekt hij trouw
de colloquia en relevante semi-
nars.

De onderwijsverplichtingen
behoren nu voor Floris tot het
verleden, maar zijn werk is
nog lang niet ten einde. Et-
telijke boeken staan reeds op
stapel. Wel zal er nu wellicht
iets meer tijd zijn ontspannen
te profiteren van de Groninger
orgelpracht en de al genoemde
muzikale bijeenkomsten. En
niet te vergeten van de sterren-
wacht die hij op zijn huis in
Bedum heeft laten bouwen.

Tweede fase middelbaar onderwijs Harm Bakker

Het middelbaar onderwijs heeft het eerste half jaar van het schooljaar 1999 – 2000 niet te klagen
gehad over aandacht uit de media. Het kan dan ook niemand zijn ontgaan: de nieuwe tweede
fase is nu echt van start.

Het is uit met de vrije vakken-
pakketkeuze. Leerlingen uit
de bovenbouw van het HAVO

en VWO kiezen voor een van
de vier profielen Cultuur en
maatschappij, Cultuur en eco-
nomie, Natuur en Gezondheid
en Natuur en techniek. Naast
de voor het profiel verplichte
vakken is er een aantal vakken
die alle leerlingen volgen, het
zogenaamde gemeenschappe-
lijke deel.

En dan blijft er nog een hoe-

veelheid ruimte over die de
leerling min of meer naar ei-
gen keuze mag invullen. Dat
kan met (delen van) vakken uit
de andere profielen, maar er is
ook een aantal vakken speciaal
ontwikkeld voor dit vrije deel.
Een van die vakken is Informa-
tica.

Maar met het plaatsen van In-
formatica op een lijst van mo-
gelijke vakken heb je natuur-
lijk nog geen bevoegde en be-
kwame docenten. Enkele ja-

ren geleden is een aantal in-
stituten gekomen tot de op-
richting van het Consortium
Omscholing Docenten Infor-
matica, kortweg CODI. Vanuit
dit consortium is een pro-
gramma opgesteld voor een
omscholingstraject. Het eerste
voorstel vond de minister te
duur, maar het gewijzigde plan
werd goedgekeurd. Het minis-
terie subsidieert twee tranches
met in totaal zo’n 250 deelne-
mers, verdeeld over vier leslo-
katies. Een van de lesplaat-
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sen is Zwolle en daar mag ik
vanuit de afdeling een aantal
bijeenkomsten begeleiden.

In de zomer van 1998 is de eer-
ste tranche van start gegaan.
Deze groep heb ik voor het
eerst in september 1999 ont-
moet. Wat mij direct opviel
was de enorme motivatie van
deze cursisten. Ondanks de
kritiek die er best wel is op
de organisatie en de omvang
van het programma werd er
heel hard gewerkt om de aan-
geboden leerstof te verwerken.
En er moet heel wat verwerkt
worden. Zomaar een paar na-
men van vakken: Informatie-
systemen, Visueel programme-
ren met java, Programmeer-
paradigma’s, Software engi-
neering, Telematica, Mens en
machine interactie, Gegevens-
banken. Als we ook nog be-
denken dat de groep sterk he-
terogeen is (van docenten wis-
kunde en natuurkunde tot do-
centen engels, tekenen en ma-
chineschrijven) dan is wel dui-
delijk dat het voor iedereen een
flinke klus is.

Naast het volgen van de eigen
omscholing wordt van deze
docenten verwacht dat ze dat
nieuwe vak binnen de school
gaan opzetten. Dat houdt in

dat je ook een visie op dit vak
moet gaan ontwikkelen. Er
is nog geen traditie; alles is
nieuw. Om dit proces te on-
dersteunen is in het omscho-
lingsprogramma het onderdeel
Vakdidactiek opgenomen. De
groep die in 1999 in Zwolle
is gestart mag ik hierbij bege-
leiden. Onderwerpen die op
het programma staan zijn bij-
voorbeeld het vergelijken van
de beschikbare schoolboeken,
wat zijn geschikte practische
opdrachten, wat doe je aan
programmeren, hoe ontwerp je
een evenwichtig dossier voor
het schoolexamen. Ook bij
deze groep valt weer op met
hoeveel inzet men aan het
werk is om de eigen ken-
nis en vaardigheid op het ge-
bied van informatica te vergro-
ten en daarnaast bezig is om
zicht te krijgen op dit nieuwe
schoolvak.

Op de meeste scholen is er niet
meer dan een docent die In-
formatica geeft. Overleg met
sectiegenoten lukt dan ook
niet binnen de eigen school.
Daarom zijn er per regio groep-
jes van zes tot acht cursisten
gevormd die functioneren als
een soort schooloverstijgende
vaksectie. Meer dan binnen
vakdidactiek wordt er bin-

nen zo’n groep gewerkt aan
concrete producten (proefwer-
ken, practische opdrachten,
voorlichtingsmateriaal, PTA’s).
Door de omvang van de groep
is er ook meer tijd om elkaars
dagelijkse problemen te be-
spreken en oplossingen door
te geven.

Een onderwijsvernieuwing die
aanzienlijk minder aandacht
van de media heeft gehad dan
de invoering van de tweede
fase, is het oprekken van de
universitaire opleidingen voor
de exacte vakken van vier naar
vijf jaar. Een van de voor-
waarden die de minister daar-
bij heeft gesteld is het ver-
zorgen van een lerarenoplei-
ding binnen het doctoraalpro-
gramma. Voor de afdeling
Wiskunde en Informatica is het
opleiden van studenten tot le-
raar Informatica een nieuwe
activiteit. Wel is er binnen de
afdeling ruime ervaring in het
opleiden tot leraar Wiskunde.
Gebruikmakend van deze ex-
pertise en de ervaringen opge-
daan bij het CODI moet er over
enige tijd een opleidingstraject
worden uitgezet. Hoewel het
op dit moment heel moeilijk is
in te schatten hoeveel studen-
ten voor zo’n afstudeervariant
zullen kiezen.

Alumnidag 2000 gaat “Embedded!”
Annemieke Beereboom

De feestelijke alumnidag ter
gelegenheid van het RuG lus-
trum, juni vorig jaar, was —
naar ik heb horen verluiden—
een aardig succes! Dat is
niet alleen aanleiding om met
frisse moed verder te gaan,
maar zeker ook aanleiding tot
een nieuwe programma aan-

passing. De formule die voor
de komende jaren het meest
logisch en succesvol lijkt zal
daarom een mengvorm zijn
van de verschillende opzetten
in de voorgaande jaren. Het
idee is om het ochtendpro-
gramma aan één bepaald on-
derwerp te besteden, te ver-

zorgen vanuit de Basiseenheid
Informatica/Technische Infor-
matica. Het middag gedeelte
zal voornamelijk bestaan uit
presentaties door de alumni
zelf en deze presentaties hoe-
ven absoluut niets met het on-
derwerp van het ochtendpro-
gramma te maken te hebben.
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Het thema gedeelte zal dit jaar
gaan over Embedded Systems
en wordt (voor de derde keer)
georganiseerd door de groep
van de Technische Informatica.
De presentatie is ditmaal in
handen van Ben Spaanenburg.
Met enkele voormalige mede-
werkers, die nu bij Philip Re-
asearch in Eindhoven werk-
zaam zijn, bespreken we bo-
vendien nog de mogelijkheid
van een aanvullende bijdrage
over dit onderwerp!!
De sprekers voor het mid-
dagprogramma hebben bij het
‘ter perse’ gaan van dit num-
mer nog niet definitief toege-
zegd. Begin mei zal een bericht
met alle aanvullende informa-
tie worden toegestuurd.
Voorlopig volsta ik met de ver-
melding wanneer de Alumni-
dag dit jaar plaatsvindt, en een
globale beschrijving van Ben
over zijn invulling van het on-
derwerp Embedded Systems.

De Alumnidag is dit jaar op

zaterdag 17 juni 2000.

De toelichting op het thema is
in het Engels geschreven. Dat
is gedaan met het oog op in-
formatie aan buitenlandse in-
stellingen. Waarschijnlijk is het
niemand ontgaan, dat er mo-
menteel een discussie binnen
de de Nederlandse (en ove-
rige EU) instellingen gaande
is over invoering van een
Bachelor’s/Master’s structuur.
Dat moet bijdragen aan de
harmonisatie van academische

graden en een grotere inter-
nationale toegankelijkheid van
universiteiten in de Europese
Unie. Tegen die achtergrond
leek het me wel aardig (en ge-
makkelijk. . . ) de tekst onver-
taald te laten. Alle later te ver-
strekken informatie blijft na-
tuurlijk in het Nederlands.

Theme: Home automation.
Years ago, a computer was a
large machine that did impres-
sive work on a small part of
the overall information proces-
sing line. Mathematical pro-
gramming was a major issue;
every program was a piece of
art. With the miniaturization
of the computer, larger parts of
the information processing line
became covered. The compu-
ter grew steadily more popular
and currently we see embed-
ding of diffused computation
in virtual products. A virtual
product is a mass-produced
domain-directed item that can
be software programmed for
a specific functionality. The
software is usually based on
an emulator in flash memory
and an application program,
both in-line alterable by the
server. This concept opens
up new markets like wearables
and thinking devices. In Home
Automation, we find the Home
Director that over gateways
communicates with “thinking”
household products, like the
refrigerator, the coffee-brewer,
the ironing device and so on.
Standards like web-derivatives
build the infrastructure and

open up the house to all kind
of Internet-based functionality.
In the short course, we will
overview this world of virtual
hardware, loadable software,
communication protocols and
architectural concepts. Maybe
some experimentation can be
allowed. The material is from
the new course on “Embedded
Systems.”

Overigens ontbreekt onder
de deelnemers nog steeds de
‘oudste’ generatie informatici,
dat wil zeggen degenen die
in de wiskunde afstudeerden
met een uitgebreide speciali-
satie in informatica. En ook
de wiskundigen die de over-
stap naar de IT in de loop van
hun carriere hebben gemaakt
en die geı̈nteresseerd zijn in
het programma van de ko-
mende Alumnidag zijn van
harte uitgenodigd. Samen met
alle informatica afgestudeer-
den hoop ik op een record aan-
tal deelnemers!

Aanmelden vóór 22 mei
per e-mail:
annemiek@cs.rug.nl,
telefoon (050-363 3927),
of per fax (050-363 3800),
en langskomen mag altijd
(Blauwborgje 3, 9747 AC Gro-
ningen)!

Begin juni wordt aan ieder
die zich heeft aangemeld het
definitieve programma toege-
stuurd en de deelnemerslijst.

Tot ziens op 17 juni!
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Bioinformatica:
Werken op een Grensvlak Michael Wilkinson

Een kronkelig pad naar het
IWI Zoals zo velen die nu in
de informatica werken ben ik
niet van huis uit een infor-
maticus. Al tijdens mijn stu-
die sterrenkunde bij de RuG
kwam ik in aanraking met di-
gitale beeldanalyse, en raakte
via een vriend betrokken bij de
ontwikkeling van een beeldan-
alyse systeem voor microscopi-
sche beelden van bacteriën bij
het Laboratorium voor Medi-
sche Microbiologie op het AZG-
terrein. Het doel van dit werk
was het sneller meten aan de
bacteriën die in de darm leven
(de darmflora). Deze combi-
natie van informatica, en met
name beeldanalyse, met een
biomedische toepassing bleek
voor mij de ideale. Ik zei de
sterrenkunde vaarwel, hoewel
het een hobby bleef, en ging
voltijd werken aan de micro-
scopische beeldanalyse, voor-
namelijk bij Medische Micro-
biologie, maar later ook deels
bij de afdelingen Dermatologie
en Oncologie. In die periode
nam ik contact op met profes-
sor Petkov hier bij Informatica,
om te zien of mijn onderzoek
op het AZG terrein niet de basis
kon zijn voor een informatica
proefschrift. In Februari 1995
was het zover en verkreeg ik
“de door mij begeerde graad”
in de informatica. Na de pro-
motie bleef ik nog een jaar als
post-doc bij Medische Micro-
biologie, waarna ik naar het
Centre for High Performance
Computing verhuisde, waar
ik werkte aan een darmflora-
simulator. Mijn eerste aanstel-
ling bij de basiseenheid Infor-

matica (als post-doc) was weer
in de microscopische beeldan-
alyse, waar ik met Jos Roer-
dink aan diatomeeën (micro-
scopische algen met een kiezel-
skelet) werkte. Sinds 1 Juli
1999 werk ik als UD bij de ba-
siseenheid Informatica. Ook
hier wil ik voornamelijk op
het grensvlak tussen informa-
tica en de biomedische weten-
schappen blijven werken.

Bioinformatica Mijn eerste er-
varingen in de biomedische in-
formatica waren die bij Medi-
sche Microbiologie. Daar te-
kende zich al een ontwikke-
ling af die leidde naar wat
men nu bioinformatica noemt.
Mede door nieuwe technie-
ken zoals beeldanalyse ge-
combineerd met moleculair-
biologische technieken, is de
hoeveelheid gegevens over de
darmflora enorm toegenomen.
Omdat het systeem echter bij-
zonder complex is, is het on-
mogelijk om deze gegevens
te interpreteren zonder goede
wiskundige modellen en simu-
laties. Daarom ben ik ook
gaan werken aan een darm-
flora simulator (een onderzoek
dat nog steeds doorgaat).

Deze ontwikkeling tekent zich
op veel grotere schaal af in alle
mogelijke takken van de bio-
medische wetenschappen. Met
name de explosieve groei in de
snelheid van data-acquisitie,
en de razendsnel toenemende
kennis op het gebied van de
genetische code van allerlei or-
ganismen betekenen dat deze
takken van wetenschap zitten

te springen om nieuwe me-
thoden om deze datastroom
te kunnen verwerken en in-
terpreteren. Naast patroon-
herkenning en simulatie zijn
ook data-mining en visualisa-
tie technieken nodig om deze
data-stroom aan te kunnen. Sa-
men met Jos Roerdink ben ik
betroken bij overleg tussen het
IWI en een aantal biologie en
biochemie onderzoeksscholen
(met name GBB en CEES) om
hier in Groningen een samen-
werkingsverband op deze ter-
reinen te realiseren.

Grensbewoner Naar mijn idee
is de ideale plek in de we-
tenschap die van een grens-
bewoner. Als ik naar mijn
boekenkast kijk dan zie ik
evenveel boeken over beeldan-
alyse, algoritmes of dynami-
sche systemen als over bac-
teriën, het imuunsysteem, eco-
logie, en theoretische biologie.
De kruisbestuiving die hier-
uit voort komt is voor alle
betrokken disciplines waarde-
vol. Ideeën uit de informa-
tica vinden niet alleen toepas-
singen in de biomedische we-
tenschappen, maar omgekeerd
inspireren zij op hun beurt
ontwikkelingen in de informa-
tica. Goede voorbeelden zijn
genetische algoritmes, neurale
netwerken, en “artificial life”
(A-life) onderzoek. Minder
fraai, maar ook op de biologie
geı̈nspireerd zijn virussen. De
computervirussen die we nu
kennen zijn nog erg “broos”,
d.w.z. vrijwel iedere spontane
mutatie is “dodelijk” voor het
virus. Dit geld feitelijk voor
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alle moderne software. In de
toekomst zou dit kunnen ver-
anderen. In de A-life gemeen-
schap is al enige tijd bekend
dat zelf-reproducerende pro-
gramma’s die de gewone (ab-
solute of relatieve) adressering
aan de hand van geheugen-
locaties gebruiken, niet goed
kunnen evolueren. De reden is
dat deze programma’s b.v. niet
gemakkelijk in grootte kunnen
veranderen, omdat dan een in-
stuctie als “kopiëerN woorden
van locatieA naarB” niet meer

het hele programma kopiëert.
Het kan zichzelf zelfs gedeel-
telijk overschrijven. In plaats
daarvan gebruikt men virtuele
machines waar de adressering
gebeurt aan de hand van pa-
troonherkenning. De adresse-
ring heeft dan de vorm “de
locatie net voorbij de eerste
plek waar string S in het ge-
heugen staat.” De voortplan-
tings instructie krijgt dan de
vorm “kopiëer het stuk vanaf
de linker “celwand” tot en met
de rechter naar een plek voor-

bij de rechter.” Als dit soort
technieken in virussen terecht-
komen, is het misschien ook
nodig om een “immuunsys-
teem” met vergelijkbare evolu-
tionaire flexibiliteit te maken.

Voorlopig ga ik me niet daar-
mee bezighouden. Microsco-
pische beeldanalyse, en simu-
laties van genomen, hele cel-
len en ecosystemen leveren al
werk genoeg om je meerdere
levens mee te vermaken.

Manuel Offenberg wint de ICT prijs van
NGI-Noord Ben Spaanenburg

Manuel Offenberg, voormalig student Technische Bedrijfswetenschappen aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, heeft de NGI-Noord prijs gewonnen voor de beste ICT afstudeerscriptie in
het academisch jaar 1998/’99. Alle HBO en WO opleidingen in de Noordelijke provincies din-
gen ieder jaar mee naar deze prijs, uitgeloofd door de Afdeling Noord van het Nederlands
Genootschap voor Informatica (NGI). Een jury van deskundigen uit de professionele ICT we-
reld onder voorzitterschap van H. Nijland (KPN) beoordeelt de inzendingen op vaktechnische
en toepassingsaspecten en draagt uiteindelijk drie kandidaten voor. In een laatste ronde wordt
hieruit dan de prijswinnaar geselecteerd, die verder gaat in de landelijke competitie van het
NGI in samenwerking met de KIvI Afdeling Informatietechniek.

De achtste NGI Noord Prijs,
bestaande uit een geldbedrag
en een oorkonde, is dinsdag-
avond 11 januari 2000 jongst-
leden op de Hanzehogeschool
in Groningen uitgereikt aan
Manuel Offenberg, voor zijn
afstudeerverslag getiteld “ICT

Impact and Organisational
Change.” Een eervolle vermel-
ding werd door de jury toege-
kend aan Ate Vrieling en Pier
Nijenhuis, studenten aan de
Hanzehogeschool Groningen,
voor hun afstudeerverslag ge-
titeld “Coating sorteersysteem
voor brilleglazen.”

De prijswinnende scriptie on-
derzoekt de veranderingen in
organisaties als gevolg van de
ICT technologie. Internet heeft

in korte tijd een grote vlucht
genomen. In de klassieke lijn-
organisatie met zijn verticale
bevelsvoering vervalt hiermee
de noodzaak tot hierarchische
informatie overdracht. In
plaats daarvan wordt iedere
werknemer in staat zelf de in-
formatie te verzamelen, die hij
voor zijn werk nodig heeft.
Daarmee vervalt tevens de
controle op de wijze van uit-
voering van de werkzaamhe-
den. Men spreekt dan van “Pe-
ople Empowerment.” Hier-
mee is aan de bedoelde organi-
satie zijn structuur ontnomen
en wordt een bedrijf een ver-
zameling van min-of-meer on-
afhankelijke eenheden, die ie-
der voor zich hun werkzaam-
heden inrichten. Offenberg

heeft een methodiek ontwik-
keld die het management van
een bedrijf in staat stelt om met
ICT weer inzicht te verkrijgen
over de daadwerkelijke organi-
satie. Door data te verzame-
len over de wijze waarop de
mensen in het bedrijf via ICT

samenwerken, wordt informa-
tie ingewonnen over de ma-
nier waarop de werkzaamhe-
den worden uitgevoerd. Na
deze informatie gestructureerd
en geclassificeerd te hebben,
ontstaat kennis over de feite-
lijke samenhang binnen het be-
drijf. Analyse van deze ken-
nis aan de hand van het wense-
lijke organisatie schema geeft
de manager dan handvatten
om het bedrijf weer te kunnen
sturen.
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Het jury-rapport zegt hiero-
ver: “In zijn scriptie stelt Of-
fenberg dat de huidige orga-
nisatietheorieën te weinig re-
kening houden met de effec-
ten van door ICT veroorzaakte
veranderingsprocessen. Hij ar-
gumenteert dat methodieken
ontwikkeld kunnen worden op
basis van reeds in de organisa-
tie aanwezige data. Hiervoor
wordt het concept ‘organisa-
tie’ geherdefinieerd als een net-
werk van activiteiten. Door de
informatie-uitwisseling te me-
ten die tussen medewerkers en
objecten binnen en/of buiten

de organisatie bij deze activi-
teiten plaatsvindt, wordt een
beeld verkregen van de organi-
satie. De begrippen en technie-
ken die daarvoor worden ge-
bruikt zijn fuzzy logica, neu-
rale netwerken, data clustering
en data classificatie. Het ont-
wikkelde model wordt tevens
getest aan de hand van real-
life data en aan de hand van
een simulatiemodel. De jury
meent dat Offenberg’s scrip-
tie zeer helder is geschreven,
met een gedegen literatuurstu-
die en een originele en in-
ventieve inzet van ICT in een

nieuw werkveld. Mede ook
door de gedegen uitleg van een
reeks van verschillende en uit-
dagende technieken is de keus
op deze scriptie gevallen.”

Het onderzoek is uitgevoerd
bij de Leerstoel Technische In-
formatica van de Rijksuniver-
siteit Groningen en maakt ge-
bruik van de daar ontwikkelde
denkbeelden over intelligente
informatie bewerking. Offen-
berg is inmiddels een eigen be-
drijf begonnen in Amsterdam
op het gebied van de zieken-
huis automatisering.

Pi, p.r. en onderzoekstijd Jaap Top

Hoe leg je een verband tussen het NWO-50jaarslogo, de David Kindersley workshop, pi, 17de
eeuws Nederduytsch, de president van Philips, het van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te
Leiden, het Wiskundig Genootschap, de biograaf van Willem Frederik Hermans, Baumberger
zandsteen, en het Algorithmic Number Theory Symposium? Dat proberen we in de volgende
regels. Een aardige mengelmoes van toevalligheden, contacten en vooral inzet van een hele-
boel mensen brengt dit en nog meer bijeen.

We beginnen met voorlich-
ting. De Leidse universi-
teit organiseert —net als wij
in Groningen— ieder na-
jaar voorlichtingsdagen voor
aspirant-studenten. Daar ge-
beurt dit in en om de Pieters-
kerk. In 1998 was ook Spino-
zaprijswinnaar Hendrik Len-
stra erbij aanwezig. Hij raakte
aan de praat met de directeur
van de Stichting Pieterskerk
over een stukje wiskundig ver-
leden van de kerk: in het be-
gin van de 17de eeuw werd
Ludolph van Ceulen er begra-
ven. Deze man was rond 1600
behalve eigenaar van en leraar
aan de plaatselijke scherm-
school ook ‘hoogleraar techni-
sche mechanica’. Dat wil zeg-
gen dat hij de ingenieursoplei-
ding aan de universiteit, met
nog een collega, verzorgde.
Prins Maurits had die inge-

nieurs nodig als vestingbou-
wers en dergelijke tijdens de
80jarige oorlog. Ludolph be-
wees zijn vakbekwaamheid (is
er sindsdien iets veranderd??)
onder meer door te laten zien
dat hij grotere rekenklussen
aankon dan zijn tijdgenoten.
Zo berekende hij pi tot op 35
cijfers achter de komma nauw-
keurig. Deze prestatie liet zijn
weduwe na Ludolph’s overlij-
den op oudejaarsdag 1610 op
zijn grafzerk vermelden, inclu-
sief alle decimalen.

In de regel worden heel an-
dere kanalen gebruikt voor het
publiceren van wetenschappe-
lijke resultaten, dus de Leidse
Pieterskerk bezat hiermee een
unicum. Zowel Lenstra als
de directeur van de Stichting
Pieterskerk betreurden het dan
ook, dat niets in de kerk nog

aan dit stuk historie herinnert.
Nou ja, niets. . . in het kantoor-
tje van de Stichting ligt een
boek van Mr. K.J.F.C. Knep-
pelhout van Sterkenburg uit
1864. Het beschrijft de graf-
en gedenkstenen van de kerk.
In het bijzonder ook het toen
al verdwenen exemplaar van
Ludolph. In de kerk vin-
den we wel de grafsteen van
Willibrord Snellius en diens
vrouw Maria de Lange. Snel-
lius (de man van de brekings-
wet voor licht) was bovendien
goed voor een gedenksteen op
de westmuur. Niet lang na
Ludolphs dood had hij een
nogal vrije latijnse vertaling
van diens werk over de cirkel
gepubliceerd. Daarin komt al
de vermelding van de decima-
len op de grafsteen voor. Maar
de steen zelf is weg, al zo’n 150
jaar lang.



8 APRIL2000 ALUMNIEUWS–8

Het klonk dus alsof de direc-
teur van de Stichting Pieters-
kerk wel wat over Ludolph
in ‘zijn’ kerk wilde. En om-
dat aan de genoemde Spino-
zaprijs van Lenstra een geld-
bedrag van enige miljoenen
guldens vastzat, speelde geld
niet echt een rol. Dus op
het regelen van vele details
na kon worden begonnen aan
het plaatsen van een gedenk-
steen voor Ludolph van Ceu-
len. Die details begonnen bij
het Algorithmic Number The-
ory Symposium. Dit ANTS is
een groot congres dat om de
twee jaar beurtelings in Eu-
ropa en in de Verenigde Staten
of Australië plaatsvindt. Tij-
dens ANTS-1998 waren we als
Nederlandse getaltheoreten uit
Amsterdam, Groningen, Lei-
den en Nijmegen in Portland,
Oregon getuige van een suc-
cesje: wij gaan in ons land
ANTS-2000 organiseren. En
Ludolph met zijn (uiteraard na
400 jaar wat achterhaalde) al-
goritme om pi te benaderen
past daar prima bij.

Als ANTS-commissielid heb ik
vervolgens de taak op me ge-
nomen, samen met Hendrik
Lenstra aan dit pi-evenement
vorm te geven. Het geheel
heeft een behoorlijke publici-
teitswaarde, en daar moet de
hele Nederlandse wiskunde en
niet alleen Leiden en/of de ge-
taltheorie baat bij hebben. Het
lag dus voor de hand, het plan
los te koppelen van de na-
men ANTS en Lenstra. Een
goede organisator zou het Wis-
kundig Genootschap zijn. De
in het voorjaar van 1999 be-
noemde nieuwe voorzitter van
het WG, Jan Karel Lenstra, was
direct te vinden voor het initi-
atief van zijn broer. En Hen-
drik vond het bredere kader

prima. Als vierde persoon
vroegen we Chris Zaal erbij;
zijn kennis over p.r. en fond-
senwerving, o.a. opgedaan als
nieuwe eindredacteur van het
scholieren wiskundeblad Pyt-
hagoras, blijkt goed van pas te
komen.

Nu begint een periode, zo
vanaf het Ned. Math. Congres
in Utrecht in april 1999, waarin
elk facetje van het project stof
voor een compleet verhaal op-
levert. Veel literatuuronder-
zoek leidt tot een steeds be-
ter beeld van Ludolph en zijn
tijd en zijn werk. De Stich-
ting Pieterskerk gaat in prin-
cipe akkoord met de plaat-
sing van een gedenksteen op
6 juli 2000, de donderdag in
de ANTS-congresweek. Maar
ze willen wel een ontwerp
zien, en ook zal de Rijksdienst
voor de monumentenzorg en
de dienst monumenten van de
gemeente Leiden toestemming
en een bouwvergunning moe-
ten geven. Ondertussen probe-
ren we de financiering zoveel
mogelijk los te koppelen van
de Spinoza premie. En we wil-
len graag een hooggeplaatste
Nederlander de uiteindelijke
onthulling laten doen. Om
dat alles wat te vergemakkelij-
ken, vragen we een aantal be-
kende Nederlanders of zij een
comité van aanbeveling voor
dit project willen vormen. Als
gevolg hiervan staan op onze
correspondentie tegenwoordig
de namen C. Boonstra (presi-
dent van Koninklijke Philips
Electronics N.V.), A.H.G. Rin-
nooy Kan (lid raad van be-
stuur ING), R.S. Reneman (pre-
sident van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van We-
tenschappen) en W.A. Wagen-
aar (rector magnificus Univer-
siteit Leiden).

Een gedenksteen ontwerpen
is niet iets waar wij voor zijn
opgeleid. Via de vriendin van
een ANTS-medeorganisator ko-
men we in contact met Cor-
nelia Bakkum. Zij heeft een
in Nederland praktisch uitge-
storven beroep, namelijk let-
terhakker. Dat leerde ze in de
workshop van David Kinder-
sley in Cambridge. Bijvoor-
beeld de gedenksteen voor Di-
rac in Westminster Abbey, zie
http://www.admin.cam.ac.uk/

univ/newsletter/1995/

newsletter-6-5/dirac.html

is hier gemaakt. Het echte
handwerk overtreft in hoge
mate de computergestuurde
gezandstraalde stenen die
elke Nederlandse handelaar
in grafmonumenten aanbiedt!
Monumentenzorg prijst dan
ook het resultaat als een ‘fraai
en professioneel uitgevoerd
ontwerp.’ Ze maken wel
een kanttekening: de steen-
soort zou beter Baumberger
zandsteen kunnen zijn dan de
Franse kalksteen waar wij voor
kozen. Gelukkig heeft het niet
veel moeite gekost, hen ervan
te overtuigen dat kalksteen
uit een groeve in Vaurion bij
Massangis zeker ze geschikt
is. NWO gaat de onbewerkte
steen betalen, als kadootje om-
dat NWO dit jaar precies 50 jaar
oud wordt. Bij wijze van te-
genprestatie hakt Cornelia hun
50jaarslogo op de zijkant van
de steen.

Zoals al gezegd, er is een boek
over de verloren gegane graf-
stenen in de Pieterskerk. Om
precies te zijn, dit boek geeft
een latijnse vertaling van wat
oorspronkelijk op de grafzerk
van Ludolph stond. Deze is
gebaseerd op een ‘reisgids’ uit
1712. Aanvankelijk wilden we
deze Latijnse tekst dan ook op
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de gedenksteen laten zetten.
Immers, terugvertalen naar al
dan niet 17de eeuws Neder-
lands komt over als een raar
soort geschiedvervalsing. Dus
werd de reisgids uit de biblio-
theek gehaald (is het u ook op-
gevallen dat de huidige gidsen
geen grafschriften meer bevat-
ten? Zelfs geen onvertaalde).
De Latijnse tekst is bestudeerd
door de Groningse hoogleraar
klassieke talen Ruurd Nauta.
Er was niets op aan te merken.
Toen kwam er een gepensio-
neerde wiskundeleraar uit Lei-
den, R.M.Th.E. Oomes. Deze
beweerde in de Koninklijke Bi-
bliotheek ooit de oorspronke-
lijke Nederduytsche tekst op
de grafsteen te hebben aan-
getroffen. Die kwam voor
in een reisverslag, maar door
wie en uit welke periode kon
Oomes niet zeggen. De K.B.
kan niet uit de voeten met zo
weinig gegevens. Maar ver-
volgens kom ik via W. Otter-
speer (dezelfde man die recent
in het nieuws kwam vanwege
het project, een biografie over
W.F. Hermans te schrijven) in
contact met Kees van Strien,
auteur van een boek over En-
gelse reizigers die tijdens de
Stuart periode ons land be-
zochten. En zowaar, van Strien
weet het onmiddellijk. Phi-
lip Skippon schreef in 1663 de
tekst op Ludolph’s grafsteen
over, en dat kwam terecht in
een reisverslag van hem. Het
reisverslag is snel gevonden.
In tegenstelling tot de Latijnse
tekst blijkt de Nederduytsche
een aantal vreemde spelfou-
ten(?) te bevatten.

Jacques Tersteeg, een Gro-
ningse Neerlandicus, buigt
zich hierover en reconstrueert
aan de hand van Skippon en
de Latijnse tekst wat er waar-

schijnlijk oorspronkelijk heeft
gestaan.

Begin februari 2000 bleek een
Leidse journaliste de hand ge-
legd te hebben op de aanvraag
die we bij Monumentenzorg
hadden ingediend. Een dag
na haar krantenartikel daar-
over was er een ANP-bericht
over ons project, en dat leidde
tot artikelen in de Telegraaf, de
Metro, de Volkskrant, reporta-
ges op Radio 1 en TV-West en
zelfs een stuk op de voorpa-
gina van de Süddeutsche Zei-
tung. Over gebrek aan belang-
stelling hebben we in elk geval
niet te klagen.

De opsomming in de eerste re-
gels van dit stukje is nu de revu
gepasseerd, op het orgel na.
Dit van Hagerbeer-orgel, waar-
van de restauratie in 1998 werd
voltooid zo ongeveer op de-
zelfde tijd dat ons project werd
opgestart, bevat veel pijpwerk
uit een veel ouder instrument
dat al in 1446 in de Pieters-

kerk stond. Volgens experts
hebben we hier dan ook wel-
licht de oudste nog in gebruik-

zijnde orgelpijpen ter wereld.
In elk geval zal Ludolph ooit
uit dezelfde pijpen al wel mu-
ziek hebben gehoord. Als or-
gelliefhebber zou ik wel gek
zijn als ik niet probeerde, bij
de onthulling een stukje mu-
ziek uit dit instrument te la-
ten klinken. Uiteraard dan ge-
speeld door een wiskundige en
wel de beste organist die ik
onder hen ken: Jozef Steen-
brink uit Nijmegen. Nu we
het toch over orgels hebben,
in de zomer van 1999 reisden
een paar Groningse aio/oio’s
naar Leiden voor een concert
in de Pieterskerk. De vrijwil-
liger die hen wat meer over
de kerk vertelde, heet Jos van
den Broek. Hij bleek me-
teen geı̈nteresseerd te zijn in
Ludolph en het beoogde pro-
ject. Jos is behalve vrijwilli-
ger in die kerk ook eindredac-
teur van het tijdschrift ‘Natuur
en Techniek’, en zo is de af-
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spraak tot stand gekomen om
de cover story en een tiental
verdere pagina’s van het juni-
2000 nummer van dit blad te
wijden aan pi, Ludolph en de
gedenksteen.

Het hele project kost me aan-
zienlijk meer onderzoekstijd

dan er normaliter in het be-
denken en schrijven van een
artikel zit. Maar waarschijnlijk
zal de gedenksteen een veel
langere periode meegaan dan
die artikelen. En het is een pro-
ject waar ik enorm veel plezier
aan beleef en even enthousi-
ast mee bezig ben dan met

meer gebruikelijk wiskundig
onderzoek. Ik hoop op veel
Groningse aanwezigen bij de
onthulling op donderdag 6 juli
2000! Voor meer info, zie
http://www.math.rug.nl/˜top/

pi-dag/6juli.html

Ivor Grattan-Guinness,
de Bernoulli Lecturer in 2000 Jan van Maanen

Ivor Grattan-Guinness die 9 mei 2000 de Johann Bernoulli lezing van dit jaar zal houden, doet
in sommige opzichten denken aan Leonhard Euler. Euler was uiterst veelzijdig, en bovendien
was hij op alle gebieden nog zeer produktief ook. Hoe fanatiek Euler was blijkt wel uit het
feit dat hij in 1776, toen hij inmiddels zo slecht zag dat hij de gezichten van mensen niet meer
herkende en ook niet meer kon lezen, evenveel wetenschap produceerde als in 1751.

Nu publiceren de meeste men-
sen in een bepaald jaar even-
veel als 25 jaar eerder (name-
lijk helemaal niets), maar in
Eulers geval ging het om 1000
pagina’s. De kleinzoon van de
Groningse Johann Bernoulli,
die naar zijn vader en grootva-
der opnieuw Johann heette, be-
zocht Euler in 1778 en berichtte
dat deze wel nog zeer goed in
staat was om met krijt bere-
keningen op een bord te ma-
ken. Deze werden dan door
een van de twee aanwezige se-
cretarissen in een groot boek
overgenomen. De tafel waar-
langs Euler docerend en dic-
terend rondliep was door het
tasten met zijn hand helemaal
glad geworden.

De vergelijking met Grattan-
Guinness gaat zeer mank. De
Bernoulli-spreker van dit jaar
mankeert niets aan zijn ogen,
en schrijft zijn werk zelf. Maar
de breedte, de spirit en het fa-
natisme zijn het zelfde. Laat
ik bij de breedte beginnen.
Vanaf het eerste artikel, in
1969, dat over Fourier en ma-
thematische fysica ging, publi-

ceerde Grattan-Guinness over
logica en logici (vele artike-
len, maar ook zijn laatste boek
The search for mathematical roots,
1870-1940. Logics, set theories
and the foundations of mathema-
tics from Cantor through Rus-
sell to Gödel dat voor 2000 bij
Princeton University Press op
de rol staat), over wetenschap
in Frankrijk na de Franse re-
volutie, over muziek en mu-
ziektheorie in samenhang met
numerologie, over wiskunde-
onderwijs aan blinden, UFO’s,
en over een veelheid van spe-
cifieke wiskundige en logische
onderwerpen. Hij heeft zijn be-
vindingen neergelegd in bijna
200 publicaties, de meeste in
gerefereede tijdschrijften, maar
ook in 11 boeken. De Com-
panion Encyclopedia of the his-
tory and philosphy of the ma-
thematical sciences (1994), die
hij uitgaf en waarvoor hij zelf
10 procent schreef, is intussen
een standaardwerk, en recent
voegde hij er nog een com-
plete en eigenzinnige Fontana
history of the mathematical scien-
ces. The rainbow of mathematics
(1997) en een geschiedenis van

moderne logica aan toe. Zijn
werk getuigt van een grote be-
lezenheid en steeds weer doen
zich onverwachte vraagstellin-
gen en blikwisselingen voor. In
het begin van zijn loopbaan le-
verde hem dat kritiek en al snel
bekendheid op omdat Freu-
denthal zijn artikel over Cau-
chy en Bolzano (1970) met de
hakbijl te lijf ging, maar in de
loop der jaren bleek het werk
van Grattan-Guinness stand te
houden en een voorbeeld te
zijn.

Ook in het onderwijs laat
Grattan-Guinness zich niet on-
betuigd. Aan de School of Ma-
thematics and Statistics van
Middlesex Universiy (Lon-
don), waaraan hij verbonden
is, heeft hij verschillende uit-
stekende promovendi begeleid
(Guicciardini, Rice), en Gro-
ningse oud-studenten denken
met plezier terug aan de Er-
asmus Intensive Course waar-
voor hij in de zomer van 1997
als gastheer optrad.

De voordrachten die ik van
Grattan-Guinness gehoord
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heb waren scherpzinnig en
goed gedocumenteerd, en
met een stevige dosis relati-
vering. Ik verwacht daarom
een inhoudrijke en aantrekke-
lijke Bernoulli-lezing. Met het

onderwerp ‘Daniel Bernoulli
(1700-1782) and the varieties
of mechanics in the 18th cen-
tury’ brengt Grattan-Guinness
de briljante zoon van Johann
Bernoulli voor het voetlicht, en

door hem voor deze lezing uit
te nodigen eert de Bernoulli
Stichting terecht deze grote
historicus van de wiskunde.

Daniel Bernoulli
Groningen, 1700 - Basel, 1782 Herold Dehling

De meeste lezers van de Alumnikrant zullen de naam van Johann Bernoulli kennen, en ook
weten dat deze telg uit het beroemde Zwitserse geleerdengezin van 1695 tot 1705 hoogleraar
Wiskunde in Groningen was. De jaarlijkse Bernoulli-lezing, de Johann-Bernoulli-Stichting
voor de Wiskunde en het Bernoulli plein in de stad dragen zijn naam, en de ingang tot het
Zernike complex van de RUG siert een sculptuur van de brachystochrone, een van de grote
ontdekkingen van Johann Bernoulli.

Weinig bekend is de band die
de niet minder vermaarde Da-
niel Bernoulli met onze stad
heeft—hij werd op 8 febru-
ari 1700 in Groningen geboren,
als tweede zoon van Johann
Bernoulli, en zou later een
van de grootste wiskundigen
en natuurwetenschappers van
zijn tijd worden. Daniel werd
vooral bekend vanwege zijn
fundamentele bijdragen tot de
hydrodynamica (wet van Bern-
oulli), maar daarnaast heeft hij
ook belangrijk werk op het ge-
bied van de kansrekening (ana-
lyse van levensduren, maxi-
mum likelihood schatters) en
de differentiaal- en integraalre-
kening geleverd. Daniel ver-
laat Groningen op 5-jarige leef-
tijd omdat zijn vader, de wis-
kundige Johann Bernoulli, een
leerstoel in Basel accepteert. In
1725 wordt Daniel zelf hoogle-
raar, eerst in St. Petersburg en
vanaf 1733 in Basel waar hij in
1782 overlijdt.

Het Instituut voor Wiskunde
en Informatica wil aan de 300e
verjaardag van deze grote ge-
leerde in zijn geboortestad
Groningen ruime aandacht
besteden, en heeft daarvoor

diverse activiteiten georgani-
seerd. Zo zal de Bernoulli-
lezing op 9 mei 2000 geheel in
het teken van Daniel Bernoulli
staan (meer informatie hier-
over elders in deze ALUM-
NIEUWS). Voorafgaande aan
de Bernoulli-lezing is er een
lezingenmiddag, speciaal be-
stemd voor Wiskundeleraren
maar open voor een algemeen
publiek. In de voordrachten
door Hendrik Hoogstraten (De
wet van Bernoulli) en Herold
Dehling (Daniel Bernoulli en de
kansrekening) zullen specifieke
aspecten van het werk van Da-
niel aan bod komen.

Om bewoners en bezoekers
van de stad op de geboor-
teplaats van Daniel Bernoulli
te attenderen, hebben Jan van
Maanen en Herold Dehling
het initiatief genomen om een
gedenkplaquette op het ge-
boortehuis van Daniel te laten
plaatsen met de tekst

Hier werd op 8 februari 1700
geboren

DANIEL BERNOULLI
Wiskundige en

Natuurwetenschapper

Wie nu gedacht heeft dat je
daarvoor even naar de steen-
houwer loopt, zo’n plaquette
koopt en vervolgens vriende-
lijk aan de huiseigenaar vraagt
of je deze plaquette met 4
schroeven op zijn voorgevel
mag plaatsen, heeft het goed
mis. Er is een behoorlijke por-
tie doorzettingsvermogen ver-
eist om zoiets geregeld te krij-
gen. In dit concrete geval blijkt
thans de Openbare Bibliotheek
gehuisvest te zijn op de plaats
waar ooit het ouderlijk huis
van Daniel stond. Dus is toe-
stemming nodig van het be-
stuur van de OB, van de eige-
naar van het gebouw (een pen-
sioenfonds) en vooral van de
architect. Maar de initiatief-
nemers zijn vol hoop, te meer
omdat ze zich gesteund weten
door de directeur van de OB.
Kijkt u in het najaar bij een
wandeling door de Oude Bote-
ringestraat maar eens of het ge-
lukt is.

Hoogtepunt van het Daniel-
Bernoulli-jaar zal in het na-
jaar een tentoonstelling over
leven en werk van Daniel
in het Groninger Universiteits-
museum zijn, onder de titel
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Wiskunde van Water en Waar-
schijnlijkheid. Centraal punt
van deze tentoonstelling wordt
het wiskundige werk van Da-
niel, in samenhang met de
daaruit voortgekomen latere
ontwikkelingen. Concreet zal
het om drie grotere onder-
werpen gaan waaraan Daniel
een behoorlijke bijdrage ge-
leverd heeft, namelijk Kans-
rekening, Hydrodynamica en
Differentiaal- en Integraalreke-
ning. Behalve de schoonheid
van de wiskundige theorien

zullen vooral ook de prakti-
sche toepassingen benadrukt
worden.

De organisatoren van
de Daniel-Bernoulli-
tentoonstelling willen vooral
ook VWO scholieren en school-
klassen aanspreken. Scholie-
ren moeten er ideeën kunnen
opdoen voor hun praktische
opdrachten in het kader van
de tweede fase VWO. Hiervoor
zullen mogelijke onderwerpen
geschetst worden en aan le-

raren ter beschikking worden
gesteld. Opzet en geest van
de tentoonstelling over Daniel
Bernoulli passen bij landelijke
en internationale akties om de
centrale rol van wiskunde voor
maatschappelijke, technische
en natuurwetenschappelijke
vooruitgang onder de aan-
dacht van een breder publiek
te brengen, en zo ook weer
meer scholieren voor de studie
wiskunde te interesseren.

Personalia
Mutaties Prof. Bart Nieuwen-
huis (als KPN-hoogleraar bij in-
formatica aangesteld) heeft per
april 1999 Informatica verla-
ten.
Prof. Takens is per 1 december
1999 met emeritaat. Zie ver-
der pagina 1 van deze ALUM-
NIEUWS.
Michael Wilkinson is per juli
1999 als Universitair Docent bij
informatica in dienst getreden.
Meer over Michael op pagina
5.
Systeembeheerder Kees Visser
heeft zijn functie bij wiskunde
per oktober 1999 verruild voor
een functie bij het Rekencen-
trum.

Promoties
— E.I. Barakova, Learning Reliability: a
study on indecisiveness in sample selec-
tion. Promotor: L. Spaanenburg, 23
april 1999, ISBN 90–367–0987–3
– R.S. Venema, Aspects of an integra-
ted neural prediction system , Promotor:
L. Spaanenburg, 2 juli 1999, ISBN 90–
367–1082–0
– P. Kruizinga, Computational models of
texture processing neurons. Promotor:
N. Petkov, 8 oktober 1999, ISBN 90–
367–1132–0
– R. Vidunas, Aspects of algorithmic
algebra: differential equations and spli-
nes. Promotores: M. van der Put en
G. Vegter, 18 oktober 1999, ISBN 90–
367–1144–4
– G. Lunter, Bifurcations in Hamilto-

nian systems, computing singularities
by Gröbner bases. Promotores: H.W.
Broer en G. Vegter, 10 december 1999,
ISBN 90–367–1158–4
– H. de Jong, Quasiperiodic breathers
in systems of weakly coupled pendulums.
Promotores: H.W. Broer, M. Win-
nink,17 december 1999
– J. Scholten, Mordell-Weil groups of el-
liptic surfaces and Galois representations.
Promotores: M. van der Put, J. Top, 7
januari 2000, ISBN 90–367–1171–1
– W.C. Mallon, Theories and tools for the
design of delay-insensitive communica-
ting processes. Promotores: L. Spaan-
enburg en J.T.Udding, 21 januari 2000,
ISBN 90–367–11880–0

Reactie van lezer
Naar aanleiding van het artikel vlinderstrikken uit onze serie BERNOULLIAANS geBAZEL in
de vorige ALUMNIEUWS ontving de reactie onderstaande reactie, die wij hier intregraal plaat-
sen. Helaas was Rames Sik niet bereikbaar voor commentaar. Het betreffende artikel is te
vinden op http://www.cs.rug.nl/alumni/alumnieuws.html

Beetje flauw, iemand wiens
naam je niet eens goed spelt
af te laten gaan op het ge-
bruik van after shave. Ger-
retsen heeft zich ingespan-
nen, interessante colleges ge-
geven, ook buiten zijn eigen-

lijke vakgebied, bijvoorbeeld
over relativiteitstheorie of au-
tomorfe functies, organiseerde
een seminarium voor eerste-
en tweedejaarsstudenten om
hun blik te verbreden (ik herin-
ner mij niet-lineaire Mechanica

uit een boek van Minorsky en
de Laplaca-transformatie uit
een boek van Doetsch), zorgde
omstreeks 1951 al voor —niet
verplichte— stageplaatsen, en
heeft zich altijd veel moeite
getroost om zijn studenten in
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een passende baan te lance-
ren, soms al voor ze afgestu-
deerd waren. Gerretsen had
voor zover mijn ervaring strekt
hart voor zijn studenten. Een
college geven zonder zichtbare
voorbereiding, en liefst zonder
spieken, is misschien wel een
blijk van ijdelheid, maar men
zou dan toch wel meer ijdele
hoogleraren wensen.

De G-functie met zijn asympto-
tische ontwikkelingen is voor
zover ik weet nog springle-
vend, en de Meijer-transform is
zonder moeite in een boekje te
vinden, en misschien zelfs wel
op het Internet. De fysieke bij-

zonderheden waar Uw Sik van
rept hebben mij nooit gehin-
derd. Over het algemeen wa-
ren ook de theoretische fysici
zeer te spreken over de colle-
ges van Meijer. Zijn promo-
vendi zijn voor zover ik weet
—evenals die van Gerretsen—
goed terechtgekomen.

De discussie over “zuiver”
en “toegepast” is nogal flauw.
Heel veel “zuivere” wiskunde
komt uit toepassingen voort,
en ook nu ontstaat nieuwe
“zuivere” wiskunde als voor
een toepassing geen geschikt
gereedschap, geen “toegepaste
wiskunde,” voorhanden is. Als

de gereedschappen klaar lig-
gen is de toegepaste wiskunde
met een zuiver oog beke-
nen natuurlijk flauw, maar
meestal doemen nieuwe pro-
blemen op. Overigens haalden
naar ik meen noch Gerretsen
noch Meijer hun neus op voor
“toegepaste” wiskunde, en ik
dacht dat Gerretsen er mee
voor gezorgd had dat er “toe-
gepast” wiskundige hooglera-
ren in Groningen waren aan-
gesteld. Als ik op de hoogte
gehouden moet worden door
Uw meneer Sik, dan graag wat
minder flauw.

D. Kleima – Enschede.

Sponsors gezocht
Sinds mensenheugenis verwel-
komen wij onze eerstejaarsstu-
denten tijdens een introductie-
weekend. Sinds een jaar of
vier krijgen ze daar ook een
eigen muismat uitgereikt. Ie-
der jaar heeft een ander ont-
werp. Ook . . . andere sponsors.
Dit jaar besloot de redactie van

ALUMNIEUWS om het wer-
ven eens anders aan te pakken.
Daarom deze oproep.

Staat het logo van uw bedrijf op
de volgende muismat?? Neem
contact op met de redactie van
ALUMNIEUWS voor meer in-
formatie. En dat kan ook als

uw bedrijf de achterkant van
de volgende ALUMNIEUWS

wil vullen.


