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Redactioneel
In dit nummer van ALUM-
NIEUWS is sprake van de
Noethers, een vader en een
dochter in de wiskunde—zie
het stuk over de Van der
Waerden centennial celebra-
tion. Ook vader en zoon Steer-
neman vormen zo’n duo. Pa
Ton, hoogleraar statistiek bij
de Faculteit Economie, schrijft
over het afscheid van Wil-
lem Schaafsma, terwijl zoon
Bert-Jan, student wiskunde,
in een coproductie ingaat op
het belangstellingsgebied van
de gloednieuwe bioinformati-
cus Ritsert Jansen die jaren ge-
leden als statisticus is afge-

studeerd bij dezelfde Schaaf-
sma. Helaas heeft Gerard
Sierksma, eveneens hoogleraar
bij de Faculteit Economie, geen
tijd meer voor zijn historische
beschouwingen. Wij danken
‘Rames Sik’ zeer voor vele bij-
zondere bijdragen! Desalniet-
temin komt zijn naam toch
weer voor in deze ALUM-
NIEUWS in verband met de
opstelling van FC Groningen.
Er is meer sport in dit num-
mer: een fietsende algebrai-
cus, een rennende informati-
cus, twee hardlopende statis-
tici, een FMF team op weg naar
wereldstatus, en een boek ge-

titeld ‘Kamergymnastiek’. Bil-
ling en Customer Care is weer
heel wat anders: dat wordt uit
de doeken gedaan door George
Huitema, destijds in Gronin-
gen gepromoveerd in de wis-
kunde, die nu van zijn nota
een deugd maakt als hoogle-
raar bij de Faculteit Bedrijfs-
kunde. Verder in dit num-
mer een terugblik op de lera-
rendag afgelopen December en
een aankondiging van de le-
rarenmiddag op 15 April; s’
avonds wordt de Johann Ber-
noulli lezing gehouden door
Robbert Dijkgraaf.

A d r e s w i j z i g i n g e n
Ander adres: meld het ons, zie pagina 13
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Ringen, Lichamen en Fietsen Maint Berkenbosch

Maint Berkenbosch heeft wiskunde gestudeerd in Groningen en is nu bezig met een promo-
tieonderzoek in de algebra. Een groot gedeelte van zijn tijd zit echter in kilometervreten.

Mijn eerste contact met de RUG

was in 1993, toen ik nog op het
VWO zat en alvast wilde begin-
nen met de studie wiskunde.
Via mijn huidige co-promotor
Jaap Top werd geregeld dat
ik alvast wat vakken kon vol-
gen, en zo begon ik in ’95 te
studeren met alvast 20 studie-
punten op zak. In het derde
jaar van mijn studie heb ik een
jaar in Rennes (Bretagne) ge-
studeerd. Omdat ik toch wat
aan sport wou doen besloot
ik me aan te melden bij een
wielervereniging, en de eerste
op het lijstje bij het Sindicat
d’initiative was de ASPTT Ren-
nes.
In mijn eerste wedstrijd werd
ik meteen derde, en al gauw
won ik een wedstrijd. Zo kreeg
ik echt de smaak te pakken, en
toen ik 3 maanden later terug-
keerde naar Nederland had ik
al 7 overwinningen behaald.
Het volgende jaar studeerde ik
af, en werd ik AIO bij de onder-
zoeksgroep algebra en meet-
kunde. Ook ging ik hier ver-
der met fietsen, maar ik kwam
al snel tot de ontdekking dat
wielrennen in Nederland toch
even wat anders was. Al na
30 km in mijn eerste wedstrijd
viel ik, en brak mijn pols, het
begin van heel wat ellende.
Dat zelfde jaar brak ik ook nog
2 keer mijn sleutelbeen. Ge-
lukkig werd ik tussendoor nog
wel Noord Nederlands kampi-
oen (onder 23 jaar). Het werd

echter wel duidelijk dat om
een beetje op niveau te fietsen
er vrij veel getraind moet wor-
den, en de volgende jaren heb
ik dan ook in het voorjaar 50%
gewerkt. Zo heb ik voldoende
tijd om te trainen, en kan ik
ook af en toe een etappe-koers
rijden.
Na deze wat valse start is het
gelukkig steeds beter gegaan,
en heb ik ondertussen een klas-
sieker gewonnen, en nog aar-
dig wat ereplaatsen bijeen ge-
fietst. Afgelopen jaar heb ik
voor de NWVG gereden, de
Groningse wielervereniging.
Na een goed seizoen werden
we met de ploeg Nederlands
Clubkampioen, iets waar met

de ploeg lang naar was uitge-
keken.
Afgelopen zomer moest ik
naar Florida om aan een ar-
tikel te werken. Ik heb toen
mijn verblijf in Amerika wat
verlengd, en heb zo ook nog
2 weken wedstrijden gereden.
Dit was een prachtige ervaring,
waarbij ik tegelijk iets van het
land kon zien, en ook nog wat
meekreeg van het wielrennen
in Amerika, dat eigenlijk nog
in de kinderschoenen staat. Op
de foto rijd ik op kop in een cri-
terium in Kansas City.

Nadat het seizoen eigenlijk al
was afgelopen, kreeg ik half
oktober te horen dat ik mee
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kon naar een wedstrijd in Bur-
kina Faso. De ploeg Marco
Polo, die over de hele we-
reld wedstrijden fietst, had nog
een paar renners nodig, en zo
kwam het dat ik samen met
mijn ploeggenoot Folkert de
Haan naar Afrika afreisde. We
hadden nog wel even getwij-
feld, maar het leek ons toch
een te mooi avontuur om te la-
ten liggen. We vertrokken met
storm en kou, en zo’n 10 uur
later stapten we uit het vlieg-
tuig, bij zo’n 35 graden. Bur-
kina Faso is en van de armste
landen ter wereld, en het is ei-
genlijk een wonder dat ze er
elk jaar deze 11 daagse etappe-
wedstrijd weten te organise-
ren. Al de eerste dag werd
duidelijk dat het een zware on-

derneming zou worden. De
etappe was slechts 130 km
(normaal rijden we zo’n 180
km), maar iedereen kwam vol-
ledig gesloopt aan de finish.
Fietsen bij temperaturen tot 40
graden is dan ook geen pretje.
Ondanks het feit dat het eten
werd bereid door een Franse
kok, werd ik toch de tweede
dag al ziek. Ik kon nog met
moeite uitrijden, maar de diar-
ree werd alleen maar erger, en
ik moest de derde dag dan ook
al opgeven, een zware teleur-
stelling. Van tevoren waren we
al gewaarschuwd voor diarree,
maar dat het zo erg zou zijn
had ik niet verwacht. De vol-
gende 10 dagen lag ik ziek op
bed, en kon nauwelijks eten.
Pas een dag voor de terug-

reis kreeg ik de goede medi-
cijnen, en dat was maar goed
ook. Ik had anders zeker naar
het ziekenhuis gemoeten, want
ik was ondertussen al zo’n 8
kilo afgevallen, terwijl ik toch
al nooit erg dik was. Zo zag
ik dus voornamelijk mijn ho-
telkamer, maar toch was het
goed om eens te zien hoe het er
in zo’n arm land aan toe gaat.
Ook het enthousiasme van de
mensen was indrukwekkend,
ze stonden vaak rijen dik langs
het parcours.
Het komend jaar zal erg druk
worden, want ik ben bij een
wat grotere ploeg gaan fietsen,
en zal dit jaar ook mijn proef-
schrift moeten afronden. Ik
hoop dat allebei een beetje een
succes wordt.

Afscheid van prof. dr. Willem Schaafsma
Ton Steerneman

Op 14 januari 2003 heeft prof. dr. Willem Schaafsma, hoogleraar Mathematische Statistiek, ver-
bonden aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen officieel afscheid genomen.
Dit is aanleiding om eens terug te blikken.

Na mijn doctorale opleidingen
in de wiskunde en de econo-
metrie ben ik gepromoveerd
op het gebied van de mathe-
matische statistiek met wat uit-
stapjes naar de kansrekening.
Schaafsma was mijn eerste pro-
motor en Stam mijn tweede.
Tegenwoordig ben ik gewoon
hoogleraar Statistiek en Le-
vensverzekering aan de Facul-
teit der Economische Weten-
schappen. In mijn eigen loop-
baan is Willem een steeds te-
rugkerende factor geweest. Ik
ben deels gevormd door de sa-
menwerking met Willem.

In diverse omstandigheden
had ik met Willem te maken,
namelijk op het gebied van
onderwijs, onderzoek en hard-
lopen.
Op het gebied van het on-
derwijs hebben we de docto-
rale opleiding Statistiek vorm
en inhoud gegeven door sa-
menwerking van de vakgroe-
pen Wiskunde en Econome-
trie. Deze opleiding is inder-
tijd ondergebracht in de op-
leiding Wiskunde en Statistiek
in het kader van de “herzie-
ning van het opleidingenaan-
bod” van de VSNU. Later is er

Bedrijfswiskunde voor in de
plaats gekomen bij de komst
van de BaMa-structuur (Ba-
chelor/Master). De ontwikke-
lingen rond Statistiek en het
vertrek van de kanjers Thomas
Mikosch en Herold Dehling
vormen voor Willem een te-
leurstelling.

Bij Willem is “de klant ko-
ning”: iemand die om sta-
tistisch advies komt, moet zo
snel mogelijk worden gehol-
pen. Verder moeten theore-
tische ontwikkelingen relevant
zijn voor de toepassingen. Dit
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kwam in de studie Statistiek
tot uitdrukking in de keuze
van een toepassingsgebied, zo-
als bedrijfskunde, demografie,
economie, etc. In het onderwijs
bracht Willem deze visie heel
duidelijk naar voren.

Ik zal de handgeschreven dic-
taten van Willem niet licht ver-
geten. Vele cohorten studenten
hebben kennis genomen van
Willems visie (en handschrift)
en van de enorme hoeveelheid
stof die je onmogelijk volle-
dig kon bevatten in de tijd die
er voor stond. Heel veel za-
ken moest je ook zelf verder
uitwerken of bij iemand an-
ders te weten zien te komen.
Voor Willem was het belang-
rijk dat je er stevig mee gewor-
steld had. Het was onmogelijk
geestelijk afwezig te zijn. Wil-
lem stelde iedereen vragen. Je
moest dus wel bij de les blij-
ven. Voor vele studenten was
Willem een inspirerende en en-
thousiasmerende docent.

Willem is enorm gedreven in
het rond krijgen van weten-
schappelijke betogen. Afstu-
deerders en promovendi krij-
gen te maken met het verbe-
terproces. Het kan altijd be-
ter. Ingeleverde teksten wor-
den qua inhoud en qua pre-
sentatie van commentaar voor-
zien in de kleuren rood, blauw,
zwart en groen. Soms blijkt je
tekst zo goed als herschreven
terug te komen. Zo vergaat het
iedere tekst die Willem in zijn
vingers krijgt. En inderdaad,
na het wegslikken van de eer-
ste pijngevoelens, moet je toe-
geven dat het er veel beter van
wordt in vele opzichten.

Veel klanten die bij Willem om
advies kwamen hebben gepro-
fiteerd van zijn inlevingsver-
mogen. Deze contacten heb-
ben grote invloed gehad op
Willem’s eigen beleving van
het vak. Hij kwam daardoor
weer terecht bij de grondsla-
gen van de Statistiek. Ik ben
erg onder de indruk van de
manier waarop Willem verzoe-
ning tot stand weet te brengen
tussen objectivisten en Bayesi-
anen. Het is boeiend om te
zien hoe hij op verfrissende
wijze kijkt naar het werk van
Fisher, Wald, Neyman, Savage
e.a. Op de dag van zijn af-
scheid verscheen er van zijn
hand in samenwerking met
Otto Kardaun (bij Willem ge-
promoveerd) een eerste ver-
sie van zijn werk op het ge-
bied van de “Distributional In-
ference”.

De intensieve samenwerking
met prof. dr. G.N. Van Vark,
hoogleraar fysische antropolo-
gie, —door Willem steevast
Gerrit genoemd maar wiens
roepnaam Ep is— gedurende
bijna 40 jaar is zeer sucesvol
geweest voor het wetenschap-
pelijk onderzoek van beiden.
Ik heb zelf kunnen genieten
van een aantal hele leuke pro-
blemen op het gebied van de
multivariate statistische ana-
lyse die relevant waren voor
het onderzoek op het gebied
van de evolutie van de mens en
met name de constructie van
de stamboom. De contacten
met prof. dr. C.R. Rao, één
van de grootste geleerden van
de afgelopen honderd jaar, wa-
ren zeer inspirerend en stimu-
lerend.

Om het omfloerst te formule-
ren, Willem heeft sterke opi-
nies. Discussies worden op het
scherpst van de snede gevoerd
en er kan hartstochtelijke on-
enigheid zijn, maar ze hebben
wel tot mooie, nieuwe weten-
schappelijke resultaten geleid.
Strijdlust was daarin misschien
wel een element. In ieder geval
was er strijdlust bij het hard-
lopen tussen de middag. Wil-
lem houdt ervan een wedstrijd
te definiëren. Het gaat erom
wie het eerste terug is, maar
je kunt afspraken maken over
eerder vertrekken en over wie
welke route loopt. Willem is
een echte doorzetter en heeft
dat in diverse situaties bewe-
zen.

Het voorgaande geeft slechts
een impressie, veel is onbe-
sproken gebleven en verder is
het persoonlijk gekleurd. Ik
heb veel van Willem geleerd
en heb erg veel plezier be-
leefd aan de samenwerking
en de persoonlijke contacten.
Ik ben daar enorm dankbaar
voor. Dat ik in mijn erkentelijk-
heid zeker niet alleen sta moge
blijken uit het feit dat Willem
de Academie Plaquette werd
overhandigd na zijn afscheids-
rede met de titel “Stichtsels
(Stichtelijk Proza over Statisti-
sche Verdichtels)” op 14 janu-
ari 2003. Voor mij was het
afscheid geen echt afscheid,
want ik hoop met Willem nog
onderzoek te doen en hem te
zien in de kleedkamer in het
sportcentrum.
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Programmeerkampioenschappen Phebo Wibbens

Op 19 oktober en 17 november 2002 deed het team ’Bug fiction’ mee aan het Nederlands en
het Europees kampioenschap programmeren. Het team —bestaande uit de FMF-leden Mathijs
Vogelzang, Teun Koeman en Phebo Wibbens— doet al vele jaren met succes mee aan ver-
schillende programmeerwedstrijden. Ze behaalden in 2000 het Nederlands kampioenschap en
verdedigden in maart 2001 de Groningse eer op de wereldkampioenschappen in Vancouver.
Het Europees kampioenschap ontbrak echter nog en dus probeerden ze dit jaar ook deze titel
veilig te stellen.

Op de vroege morgen van
zaterdag 19 oktober vertrok-
ken we naar Amsterdam, al-
waar het Nederlands kampi-
oenschap programmeren werd
gehouden. Dit kampioen-
schap wordt georganiseerd on-
der auspiciën van het WISO,
de gezamenlijke studievereni-
gingen van wiskunde en in-
formatica. De organiserende
studievereniging dit jaar was
Storm van de Vrije Universi-
teit. Zo’n wedstrijd bestaat uit
het vijf uur lang programme-
ren van (meestal) acht opgaven

en het team dat de meeste op-
gaven goed heeft, wint. Als
meerdere teams evenveel op-
gaven goed hebben, dan wordt
gekeken naar de (straf-) tijd die
de teams hebben. De win-
naar krijgt een geldbedrag, een
wisselbeker en natuurlijk de ti-
tel ’Nederlands Kampioen Pro-
grammeren’. Ons team begon
goed aan de wedstrijd. We wa-
ren ook het eerste team dat een
opgave goed had - ons han-
delsmerk -, maar wel langza-
mer dan normaal, in ongeveer
een kwartier. Bij de prijsuitrei-

king bleek dat één van de ju-
ryleden hierdoor zijn wedden-
schap had verloren: hij had in-
gezet op zeven minuten (ons
record is vijf).

Onze teamstrategie werkte dit
keer perfect en de volgende
goede inzendingen volgden
snel. Codewonder Mathijs pro-
grammeert alles, Teun houdt
toezicht op het programme-
ren en zoekt de makkelijke op-
gaven uit en de schrijver de-
zes ziet toe op de wiskundige
en natuurkundige problemen.
Nadat Mathijs de eerste paar
opgaven had ingekopt kon hij
zo de wiskundig uitgewerkte
problemen inprogrammeren.
Na ongeveer een uur waren de
makkelijke opgaven gedaan en
konden we aan de moeilijker
problemen beginnen. Gedu-
rende het grootste deel van de
wedstrijd stonden we eerste
of tweede. Opdat de einduit-
slag spannend blijft, wordt in
het laatste uur de tussenstand
’bevroren’. Ons team stond
toen op de eerste plaats met
zes opgaven goed. En het pro-
gramma waar we mee bezig
waren kregen we net niet meer
op tijd af (achteraf bleek dat
we ongeveer tien minuten co-
deren van de juiste oplossing
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zaten). Bij de prijsuitreiking
bleek echter dat er een fout zat
in het jureringssysteem, waar-
door we uiteindelijk zeven op-
gaven goed hadden. Er was
nog een team met zeven op-
gaven goed, maar dat had een
slechtere straftijd dan het onze.
Bug Fiction heeft dus voor de
tweede keer het NK naar Gro-
ningen gehaald!

Het Europees kampioenschap
is een voorronde voor het
door de ACM georganiseerde
wereldkampioenschap, dit jaar
te houden in Beverly Hills,
California. Het heet offici-
eel NWERC ICPC, the North-
West European Regional Con-
test of the International Col-
legiate Programming Contest.
De eerste plaats geeft sowieso
recht op deelname aan het WKP

en afhankelijk van de presta-
ties in andere regio’s gaat ook
het tweede team door naar
de world finals. Dit jaar
werd het EKP in Delft georgani-
seerd, door dezelfde commis-
sie die vorig jaar het NKP orga-
niseerde. De ingrediënten voor
het EKP zijn precies dezelfde
als voor het NKP: vijf uur
lang zoveel mogelijk opgaven
goed maken. Het wedstrijd-
verloop van het EKP was vrij-
wel hetzelfde als bij het NKP.
Na ongeveer een uur waren
de eerste vier opgaven goed

en kon het echte werk begin-
nen. Bij ingaan van het laat-
ste uur stonden we tweede met
zes opgaven goed. Het eerste
team (’Coderunners’ uit Umea
- Zweden) had ook zes opga-
ven goed, maar met minder
strafminuten.

Ongeveer anderhalf uur voor
het einde van de wedstrijd
waren we begonnen met een
lastige opgave die veel pro-
grammeerwerk vergde (’Huff-
man trees’). Toen na een uur
programmeren een eerste ver-
sie van het programma klaar
was, zaten er nog veel fou-
ten (’bugs’) in. Het debuggen
kon beginnen en een zenuw-
slopend half uurtje brak aan.
Vijf minuten voor het einde
was er een versie die op de
testinvoer het goede antwoord
gaf. Snel insturen dus en af-
wachten. Shit - timelimit ex-
ceeded (het programma deed
te lang over de testdata van
de jury). Als laatste strohalm
voegde Mathijs nog één regel
toe die het programma aan-
zienlijk zou moeten versnel-
len. Al bijna niet meer ge-
lovend in het correct oplos-
sen van deze opgave stuur-
den we met trillende vingers
toch maar in. Grote blijdschap
toen het verlossende ’Accep-
ted’ op het scherm verscheen
— één minuut voor het einde

van de wedstrijd! Zeven op-
gaven goed! Zou het genoeg
zijn? Omdat we een behoor-
lijk lage straftijd hadden wis-
ten we dat de teams onder
ons alle opgaven goed moesten
hebben om ons in te halen.
De tweede plaats leek redelijk
zeker. Maar zou dat genoeg
zijn voor de world finals? Of
zouden de coderunners mis-
schien geen opgaven meer cor-
rect hebben opgelost en zou-
den we zelfs hebben gewon-
nen? Eerst moesten we het ju-
ryoverleg afwachten. Dan een
half uur lang aanhoren hoe de
jury de problemen heeft opge-
lost. Dan de statistieken van
de wedstrijd. Dan de vijfde
plaats. Dan de vierde plaats.
De derde plaats: het zijn de Co-
derunners, die boven ons ston-
den. Zou er toch een team zijn
met acht opgaven goed? NEE,
het LTH-team (uit Lund, Zwe-
den) wordt tweede!!!

Hollywood, here we come!

Meer informatie (met onder
andere opgaven en uitslagen)
is te vinden op:
www.nkp2002.nl
www.icpc.tudelft.nl
icpc.baylor.edu

Phebo Wibbens is student wiskunde en
natuurkunde.

Promoteams:
Het Onderwijsinstituut heeft promoteams, bestaande uit studenten en stafleden, die middelbare
scholen bezoeken om alles over de studie wiskunde (en op termijn de studie informatica) te ver-
tellen. Belangstelling? Laat het weten via email aan voorlichting@math.rug.nl. Wij komen naar je
toe!
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Lekker sleuren in de modder in het nieuws

Langeafstandloper Zac Freudenburg (24) is de revelatie van de Noord-Nederlandse atletiekwe-
reld. Voor de Amerikaanse informaticastudent is het lopen van cross-wedstrijden ook nog eens
een aardige bijverdienste. Hij liep in een paar wedstrijden al tweehonderd euro bij elkaar.

‘Onze Amerikaanse vriend’
wordt hij al genoemd door de
speakers. In korte tijd heeft in-
formatica student Zac (voluit
Zachary) Freudenburg naam
gemaakt in de noordelijke atle-
tiekwereld. Maar niet alleen in
het noorden. Zijn belangrijkste
prestatie behaalde hij in Nij-
megen, waar hij in november
als 21e eindigde in de Zeven-
heuvelenloop –met twintig-
duizend deelnemers het groot-

ste loopevenement van ons
land. De Groningse student
is trots op die uitslag, ook om-
dat hij die dag weer een leuk
zakcentje verdiende: negentig
euro. Dat bracht zijn totaal na
een handjevol wedstrijden op
tweehonderd euro.

Hoezeer hij zo’n bijverdien-
ste ook waardeert, Freuden-
burg heeft nooit een professi-
onele atletiekcarrière geambi-

eerd. Een scholarship op grond
van zijn loopprestaties sloeg hij
in zijn middelbareschooltijd af.
Te riskant, vond hij. “In Ame-
rika wordt heel veel gelopen en
er is dus erg veel concurren-
tie. Ik zat net niet bij de ab-
solute top. Bovendien wilde
ik niet alleen met sport bezig
zijn. Mijn studie stond en staat
nummer één.”
De liefde bracht Freudenburg
naar Groningen. Als uitwis-
selingsstudent reisde hij zijn
vriendin Wieke achterna, die
een tijdje geneeskunde stu-
deerde aan zijn universiteit in
Wisconsin. Eerst voor een
halfjaar natuurkunde. En in
augustus 2001 keerde hij te-
rug, ditmaal voor een cur-
sus Nederlands en om zijn
tweede studie, informatica, te
voltooien.

Die talencursus wierp zijn
vruchten af. Het woord ‘pre-
sentatie’ verwart Freudenburg
weliswaar steevast met ‘pres-
tatie’, maar voor het overige
spreekt hij foutloos Neder-
lands. Hij vertelt vol enthou-
siasme over zijn hobby. Elke
dag loopt hij zeker een uur en
per week legt hij zo’n honderd
kilometer af. Twee keer volgt
hij de training van zijn club Vi-
talis, de rest van de dagen vult
hij zijn trainingsschema zelf
in. Meestal kiest hij voor een
stratenparcours, waarbij het
heuveltje in het Noorderplant-
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soen voor de nodige afwisse-
ling zorgt. De Noorderplant-
soenloop, waarin hij afgelopen
najaar als tweede eindigde, be-
schouwt hij dan ook als ‘zijn’
race.

De toekomstig informaticus
boekte zijn grootste successen
in de vrije natuur, op stratenra-
ces en op het onderdeel cross.
Lekker de heuvels op en af,
sleuren in de modder, Freu-
denburg is er gek op. “De
omstandigheden zijn steeds
weer anders bij de cross. Op
zich heb ik het niet zo op nat-
tigheid, maar de afwisseling
vind ik prachtig.” Bovendien
vindt Freudenburg het prettig
dat het deelnemersveld bij de
cross veel gevarieerder is dan
bij de wedstrijden op de atle-
tiekbaan. “Op de baan weet

je na een tijdje van iedereen
zijn persoonlijk record wel en
de kans dat je iemand met een
sneller pr verslaat is niet zo
groot, omdat de omstandighe-
den vrijwel gelijk zijn. De kans
op verrassingen is bij de cross
groter. De één houdt van zand,
de ander van modder en een
derde van grasland. Daardoor
blijft het spannend.”

Toch wil Freudenburg zich het
komende seizoen meer gaan
richten op de baanwedstrijden.
Met name op de vijf- en de
tienduizend meter wil hij zich
verbeteren. “Om snelheid op
te bouwen voor de cross is het
baanwerk heel nuttig. Op de
tien wil ik onder de dertig mi-
nuten lopen. Dat is een mooi
doel om na te streven.”

Voor aanstaande zondag staat
het NSK outdoor op het pro-
gramma. Daar is Freudenburg
de grootste favoriet voor het
onderdeel cross. Maar een an-
der belangrijk doel voor ko-
mend seizoen is de Vier Mijl,
waarop hij in oktober als 28e
eindigde in een tijd van 20 mi-
nuten en 34 seconden. “Daar
wil ik nu eens onder de twin-
tig minuten lopen. Dat zou een
mooie presentatie zijn. En het
levert ook nog eens vijftig euro
op.”

De actiefoto bij dit artikel verscheen op
de voorpagina van de UK en is geno-
men door fotograaf Reyer Boxem. Dit
artikel schreef free-lance journalist Sy-
men Boomsma voor de UK van 6 februari
2003.

Ron Jans weigert opstelling over te laten
aan de computer eveneens in het nieuws

Gastschrijver van de serie geschiedenis artikelen in de eerste afleveringen van ALUMNIEUWS,
Gerard Sierksma, is nu eens zelf onderwerp van de actualiteit, getuige het volgende artikel van
journalist Peter Blom over computermodellen voor het maken van de gewenste opstelling voor
FC Groningen. Het artikel verscheen in het Dagblad van het Noorden op dinsdag 4 februari.

Houdt hij FC Groningen in de eredivisie? Na afgelopen zondag, toen teleurstellend van RKC

Waalwijk werd verloren, is die vraag nog actueler geworden.
FC-trainer Ron Jans prepareert zich optimaal op elke wedstrijd. Slechts één ding heeft hij niet
onder controle: het toeval. Hoe gaat hij daarmee om? Liefst niet al te wetenschappelijk, zo
blijkt.

Er loopt in Groningen een
professor rond die meent het
voetbaltoeval voor een interes-
sant deel het hoofd te kun-
nen bieden. Met computer-
programma’s. Hoogleraar lo-
gistiek management dr. Gerard

Sierksma heeft inmiddels zó’n
reputatie, dat hij zelfs mag
meedoen aan een herbereke-
ning van de salarissen van de
spelers van Manchester Uni-
ted.
Deze toevalbestrijder —die een

paar jaar geleden heeft samen-
gewerkt met Jans’ voorganger
Jan van Dijk— weet het zeker:
’Topsport is topwetenschap’.”
Hij heeft nog een leuke one-
liner: “Inschatten is het toeval
in de greep krijgen.” Dat in-
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schatten is een beoordeling van
de capaciteiten van een spe-
ler op een groot aantal pun-
ten. Voor elk aspect ontstaat
zo een zogeheten wegingsfac-
tor, een percentage. Voorbeeld:
Pietje Puk speelt op een glib-
berig veld twintig procent be-
neden zijn kunnen. Op die
manier, meent Sierksma, kan
steeds het ideale elftal in de
ideale opstelling de wei inge-
stuurd worden.

Hulpmiddel Ron Jans gruwt
van het idee. “Stel je voor
dat ik zeg: ik kies vandaag
niet voor jou, want het heeft
geregend. Zo’n speler neemt
je daarna niet meer serieus.”
Het computerprogramma kan
hooguit een hulpmiddel voor
de trainer zijn, aldus Jans, om
de eigen visie tot uitdrukking
te brengen. “Het is de rol
van de trainer om de rol van
het toeval zo klein mogelijk te
houden door de juiste tactiek
toe te passen. Je bereidt elke
wedstrijd minutieus voor, fy-
siek, mentaal, tactisch, tech-
nisch. En de rest is karma:
pech en geluk. Je hebt het nooit
helemaal in de hand.”
En dat is maar goed ook, oor-
deelt de trainer. “Dat toeval is
op zich vervelend. Maar aan
de andere kant: als je van te-
voren weet hoe het afloopt is
de spanning weg. En als béide
trainers het toeval kunnen uit-
sluiten: wie wint er dan?’
Jans is sowieso op zijn hoede
voor allerlei actuele ontwikke-
lingen. Hij vindt de ‘verweten-
schappelijking’ van de sport

haast net zo erg als de ‘vercom-
mercialisering’.
“Alles wetenschappelijk bekij-
ken en daardoor beslissen, dat
is het voor mij niet. Als het zou
moeten, dan zou ik stoppen
met trainer zijn. Het heeft voor
mij te maken met ontmenselij-
king van de hele maatschappij.
Prestaties moeten mensenpres-
taties blijven. De mens hoort
de baas te zijn. In de sport, in
de maatschappij.”

Koudwatervrees Prof.
Sierksma, met deze opvatting
geconfronteerd, laat het woord
koudwatervrees vallen. Maar
natuurlijk heeft Jans gelijk als
hij het computerprogramma
een hulpmiddel vindt, zegt hij.
Een hulpmiddel, net als het le-
zen van boeken over coaching
en oefenstof, waar Jans zich
wèl intensief mee bezig houdt.
Laat daarover geen misver-
stand bestaan. Maar aan zijn
credo dat topsport topweten-
schap is, houdt hij vast. Hij
verwijst naar de steeds geraffi-
neerder wordende verpakking
van de schaatsers. In die bran-
che wil niemand om de weten-
schap heen.
Net als bijvoorbeeld de En-
gelse oceaanracer Mike Gol-
ding. Deze superzeiler heeft
Sierksma ingeschakeld om de
ideale bemanning van 23 per-
sonen samen te stellen uit een
aanbod van maar liefst 500 er-
varen pikbroeken. Wie past
het best op dı́e en dı́e plaats?
En Manchester United laat ook
niet voor niets de capacitei-
ten van de spelers meten door

de London University, bijge-
staan door Sierksma. In dit
geval gaat het er vooral om
voor elk individu een reëel sa-
laris te kunnen berekenen. De
Engelse topper wil een nieuw
‘salarisgebouw’. Daarbij hoort
ook het hanteren van een we-
gingsfactor die de hoogleraar
nog niet eerder heeft toegepast:
de publiciteitswaarde van een
speler.

Spannend Net als voor Jans
breken voor Sierksma span-
nende tijden aan. Zijn voet-
balsoftware –dat naast het be-
schreven programma voor op-
stellingen ook een versie voor
scouting bevat (”Geen misko-
pen meer!”)– gaat deze week
wereldwijd in de handel. De
programma’s zijn vervolmaakt
door het Groninger bedrijf Eye
to Eye. Zelfs KNVB-bobo Jan
Reker heeft er kritisch naar
gekeken en groen licht gege-
ven. Zit de prof op een goud-
mijn? Afwachten, oordeelt hij.
De hem eventueel toekomende
winstsommen verdwijnen ove-
rigens in de kas van de Rijks-
universiteit groningen.

Het bedrijf EyeToEye Informatica is in
het najaar van 1997 gestart door drie van

onze afgestudeerde informatici: Jan
Schut, Mark van der Horst en Robert

Jager.
Het bedrijf was vanaf de start zeer succes-
vol en heeft zich ook de afgelopen periode
waarin het minder goed ging in de ICT

branche goed weten te handhaven. In-
tussen zijn meer van onze afgestudeerden
door het bedrijf aangetrokken.
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Schenkingen bibliotheek Joke Bulthuis

Af en toe mag de bibliotheek van Wiskunde & Informatica een aardige schenking in ontvangst
nemen, zo ook het afgelopen jaar. Hieronder een kort overzicht.

Van dr. W. Knol te Assen ontvingen we een
groot aantal jaargangen van het Nieuw Tijd-
schrift voor de Wiskunde, waarmee we onze ei-
gen serie konden completeren. Verder schonk
hij het verzamelde werk van C.S. Meijer, bij wie
hij in 1970 promoveerde. Meijer was hoogleraar
aan het Mathematisch Instituut van 1946 tot aan
zijn emeritaat in 1972. Voor het werk van Meijer
wordt een passende uitstalling gezocht.

Van de heer Paul van der Schilden ontvingen
we 3 grote kisten vol boeken uit de nalaten-
schap van zijn vader, de heer P.M. van der Schil-

den, wiskundeleraar te Arnhem. In deze kis-
ten troffen we een grote verzameling wiskunde
leerboeken aan, een aantal prachtig gebonden
jaargangen van de Scientific American, en een
aantal werken die niets met de wiskunde te ma-
ken hadden, maar heel verrassend waren.
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Hieronder een greep uit het wel zeer gevari-
eerde aanbod :
• Michaelis, G.J. - De roei- en peilkunde (1923)
• Rohn, K. - Lehrbuch der darstellenden Geo-

metrie (1896)
• Kempees, J.C.J. - Beginselen der meetkunst

(1876)
• Piets, W.A. - Leerboek der beschrijvende

meetkunde (1912)
• Darwin - Die Entstehung der Arten
• Handboekje Creosoteeren en Kyaniseeren,

wat literaire werkjes, zoals
• Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc
• Gedichten van De Genestet e.a.
• Daudet, A. - Contes choisis
• British Classical Authors,

boeken over diverse onderwerpen, bijvoor-
beeld
• Barendsen, O. - Eenvoudige zielkunde
• Darwin - Die Entstehung der Arten

• De avonturen van de Baron van Munchhau-
sen,

alsmede een aantal deeltjes uit de serie ’Practi-
sche Gids voor Medische en Hygienische vraag-
stukken, met ondermeer de titels
• ’Gezondheid en sport’, ’Kamergymnastiek’,

en ’Gezond nageslacht’.
Zoals U ziet een verrassend aanbod. Uiteraard
kunnen we dit niet allemaal in onze bibliotheek
opnemen, maar vaak vinder we er wel een lief-
hebber voor onder het personeel van Wiskunde
& Informatica.
We zijn altijd blij met schenkingen aan de bibli-
otheek, vaak betreft het een waardevolle aan-
vulling van onze collectie. Bent U van plan
een gedeelte van uw collectie, bijvoorbeeld
bij emeritaat of verhuizing, te schenken aan
onze bibliotheek, dan kunt U contact opnemen
met de bibliothecaresse, Joke Bulthuis (email
joke@math.rug.nl, tel. 050-3634001)

George Huitema hoogleraar telematica
George Huitema is sinds oktober 2001 deeltijdhoogleraar aan de RUG, faculteit Bedrijfskunde
op het gebied van Telematica met als aandachtsgebied Billing en Customer Care. Hij hield
op 26 november 2002 zijn oratie gehouden met als titel “Van de nota een deugd maken; ver-
rekening van telecommunicatie- en informatiediensten vanuit klantperspectief.” In 1988 is
George is gepromoveerd in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op het onderwerp ‘Unfol-
dings of Quasi-Periodic Tori’, in nauwe samenwerking met Henk Broer, Floris Takens en Boele
Braaksma, waarbij laatstgenoemde als promotor optrad. Naderhand heeft George nog meege-
werkt aan een aantal publicaties in deze zelfde richting. Eentje ervan ‘Quasi-Periodic Motions
in Families of Dynamical Systems’, met medeauteurs Broer en Sevryuk en gepubliceerd als
nummer 1645 in de Springer LNM serie, werd recent in Elseviers Weekblad genomineerd als
meest-geciteerde wiskundige publicatie.

Een consument vindt jaarlijks
enige tientallen rekeningen
van bedrijven in zijn brieven-
bus. Rekeningen die steevast
veel reacties oproepen. Vra-
gen over nota’s behoren tot de
meest gestelde vragen bij te-
lefonische klant-ingangen van
bedrijven. Verrekening is het
stiefkindje van bedrijven. Be-
drijven stemmen hun verreke-

ning nauwelijks op de wereld
van de klanten af en gooien
slechts hun nota’s over de be-
drijfsmuren naar hun klanten,
die zich er vervolgens maar
mee moeten redden. In het
bedrijfsleven is het sturen van
rekeningen naar klanten een
van de meest opmerkelijke pa-
radoxen. Aan de ene kant zien
veel managers het afrekenen

met klanten als een saai, ad-
ministratief bedrijfsproces, dat
ook nog eens veel geld kost.
Terwijl anderzijds, facturering
juist het meest kritieke deel
van een handelstransactie is.
Klanten betalen niet uit zich-
zelf als er geen rekening naar
hen wordt gestuurd. En als de
afrekening niet naar tevreden-
heid gaat, is de kans groot dat
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klanten op den duur overstap-
pen naar een andere aanbieder.
Bedrijven zouden het zich veel
gemakkelijker maken als ze
van de nood tot verrekening,
een deugd voor hun klanten
konden scheppen.

In de telecomwereld wordt
verrekening met klanten de
komende tijd cruciaal. De in-
vesteringen van de afgelopen
jaren in nieuwe telecommu-
nicatienetwerken brengt een
groeiende stroom van nieuwe
telematicadiensten op gang
in communiceren, informatie
verschaffen en in combinaties
van beide. De tijd van ’gratis’
is voorbij. Veel dienstaanbie-
ders willen zich helemaal niet
bezighouden met allerlei be-
drijfsondersteunende proces-
sen en -systemen. Hun busi-
ness is diensten en niet ver-
rekening. Zij zullen dan ook
graag mee willen liften op be-
staande rekeningrelaties van
anderen, in dit geval van de
grote telecombedrijven. Deze
laatsten hebben hier ook een
groot belang bij. Immers, de
levering van diensten zorgt er
voor dat hun netwerken met
verkeer gevuld worden. Voor
telecombedrijven ligt er een
grote uitdaging om de ver-
rekening van diensten voor
dienstaanbieders zodanig op
orde te hebben dat klanten te-
vreden zijn over hun nota.

Maar naast een snellere ver-
rekening zal met name de
wijze waarop verrekend
wordt ingrijpend verande-
ren. Er komen steeds meer
businessmodellen waarbij

dienstaanbieders inkomsten
verkrijgen door het leveren
van informatie met waarde,
ook wel content genoemd,
aan gebruikers. Voorbeelden
van deze content-diensten zijn
diensten gericht op afhande-
ling van financiële transac-
ties en pure informatie, zoals
het verstrekken van weersin-
formatie, nieuwsberichten of
vervoersinformatie. Een an-
dere belangrijke groep content-
diensten is gericht op het on-
dersteunen van communica-
tie, zoals het doorlinken naar
telefoonnummers en internet-
pagina’s, dating-en matching-
diensten en persoonlijke uit-
wisselingsdiensten van bestan-
den, foto’s, geluid- en video-
fragmenten.

De huidige manier van verre-
kening van telematicadiensten

is gebaseerd op het transport
van de informatie en niet op
de waarde van de geleverde
informatie. Bijvoorbeeld, een
gebruiker wil voor een op-
gevraagd weerbericht niet de
prijs zien voor het downloa-
den van een bestand van zeg
15 kilobytes, maar hij wil een
passende prijs betalen voor de
voorspelling of het gaat rege-
nen het komende half uur, op
de lokatie vanwaar hij belt.

In de tijd dat er internetlucht-
bellen werden geblazen is er
een hausse aan literatuur ver-
schenen over waardecreatie in
de nieuwe economie en bijbe-
horende businessmodellen. Er
werd echter nauwelijks aan-
dacht geschonken aan hoe con-
creet deze toegevoegde waar-
den verrekend zouden moe-
ten worden tussen aanbieders
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en afnemers. Het enige wat
telecommunicatiebedrijven en
dienstaanbieders geleerd heb-
ben is dat het niet zo moeilijk
is om geld te verbranden.

In zijn rede benadrukte Ge-
orge Huitema hoe netwerk-
operators en dienstaanbieders

hierbij nauw moeten samen-
werken op technisch, organisa-
torisch en commercieel terrein
om een win-winsituatie te be-
reiken.

George Huitema werkt bij TNO Telecom
(voorheen KPN Research), locatie Gronin-
gen. Hij is al ruim 15 jaar trekker van

het onderzoeksgebied billing en payments.
Hij is lid van de Executive Council van de
GBA (Global Billing Association). Daar-
binnen is hij actief in de internationale
werkgroep E-commerce Payments & Bil-
ling. George Huitema is frequent spreker
op internationale billingconferenties.

Wiskundeleraren, zijn er daar eigenlijk nog
veel van? Martha Witterholt

Op 17 december 2002 organiseerde het Opleidingsinstituut Wiskunde en Informatica een zo-
genaamde “lerarendag,” dat wil zeggen: een minisymposium voor wiskundedocenten uit het
Voorgezet Onderwijs. Het grote aantal inschrijvingen verraste de organisatoren toch wel enigs-
zins en toen één van hen in de wandelgangen van het Instituut opmerkte dat er al ruim 100
aanmeldingen waren, niet alleen uit het Noorden, maar zelfs uit de verre omstreken daarvan,
ontlokte dit omstanders de opmerking: “Ruim 100? Zijn er dan nog zoveel wiskundeleraren in
Nederland? ” Op deze vraag kon dus met gepaste trots worden geantwoord: “Kennelijk wel!”

Het dagthema en het pro-
gramma waren er wellicht
naar: ”Ons Wiskundeonder-
wijs: nu en in de toekomst”,
met een plenaire ochtendle-
zing, een ronde workshops
met keuze uit vijf, een lunch en

een tweede ronde workshops,
gevolgd door een forum en af-
gesloten met een borrel.

De ochtendlezing werd gege-
ven door Prof. Dr. Jan
de Lange, hoogleraar-directeur

van het Freudenthal Instituut
van de Universiteit Utrecht.
Een tikje zorgelijk nam hij
ons huidige wiskundeonder-
wijs onder de loupe en verge-
leek het met dat in het buiten-
land. Nog bezorgder schetste
hij de ontwikkeling in Ame-
rika en sprak de vrees uit dat
onze politici daar wellicht, zo-
als gewoonlijk niet gehinderd
door enige kennis van zaken,
een voorbeeld aan zouden wil-
len nemen.

De workshops volgden de leer-
lijnen (Algebra, Meetkunde en
Statistiek) en de ontwikkelin-
gen op het gebied van ICT en
Practische Opdrachten in de
Onderbouw.

Het forum bestond uit Dr Jan
van Maanen van de RUG, Dr.
Lodewijk van Schalkwijk van
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de KUN, Drs Martinus van
Hoorn van de RSG TerApel,
Drs. Bert Nieuwenhuijs van
het Roelof van Echten Col-
lege, Drs. Iris Gulikers van
de Van de Capellen SG, Mark
Hagedoorn van de RUG, Prof
Dr. Henk Broer van de RUG

en Drs Heleen Verhage van
de UU. Geanimeerd discussi-
eerden zij onder leiding van
Prof. Dr. Anne van Streun
samen en met de volle zaal
over de volgende stellingen:

1. De leraar is de centrale fi-
guur in het onderwijs en moet
dat blijven !?
2. Wiskundeonderwijs moet
spannender en uitdagender
worden.
3. Er is dringend een totaal-
visie nodig op wiskundeon-
derwijs, van basisonderwijs tot
WO.
4. Zo slecht doet het Neder-
landse wiskundeonderwijs het
de laatste jaren niet!

In het algemeen konden zowel
de aanwezigen in de zaal als de
’officials’ in het forum het best
eens worden over de bovenge-
noemde stellingen. Natuurlijk
is het bijvoorbeeld zo, dat ook
in het onderwijs het gebruik
van ICT toeneemt. Dit zou kun-
nen betekenen, dat de leerlin-
gen zich prima, samen met een
digitale leeromgeving, kunnen
redden. Gelukkig was dit niet
de algemeen heersende opvat-
ting van de aanwezigen. Door
overleg, uitproberen en goede
voorbeelden kan en moet de le-
raar aanwezig zijn en blijven.
Bovendien moet het sociale as-
pect van het vak niet onder-
schat worden. Daarom alleen
al is en blijft de leraar onmis-
baar.

Een welverdiende borrel be-
sloot deze drukke, maar leer-
zame en dus welbestede dag.

het programma van de lerarendag van
2003 vindt U op pagina 19

A d r e s w i j z i g i n g e n
Er ontstaat regelmatig irritatie over het feit men een adreswijziging heeft doorgegeven die vervolgens

niet in ons adressenbestand wordt verwerkt.
De oorzaak ligt in het feit, dat alumni van de Afdeling Wiskunde en Informatica niet alleen onze jaarlijkse

uitgave van ALUMNIeuws ontvangen, maar ook het RUG kwartaal magazine ‘Broerstraat’.
Adreswijzigingen die bij de redactie van het het laatstgenoemde magazine binnenkomen, worden helaas

niet aan de studierichtingen doorgegeven.
Daarom willen wij u dringend verzoeken alle adreswijzigingen, zowel privé als van de werkgever of uw
e-mail adres, aan de afdeling W & I door te geven, t.a.v. Annemieke Beereboom (annemiek@cs.rug.nl) of

Ineke Kruizinga (ineke@math.rug.nl). PTT verhuisberichten graag zenden aan:
Blauwborgje 3, 9747 AC Groningen.
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Gezocht:

Gastredacteur
alumnus/alumna

om een deel van de volgende editie van ALUMNIEUWS naar eigen idee vorm te geven. De
toekomstig redacteur staat de ruimte van 1 katern ter beschikking. Hij of zij is vrij om deze
ruimte te vullen met artikelen van eigen hand of die van collega’s en al dan niet over een
zelfgekozen thema. Een voor de hand liggend onderwerp is het ‘kijkje in de carrierekeuken’
en de plaats die de opleiding daarin inneemt, maar aspecten van management, arbeidsmarkt-
ontwikkeling, combinatie van werk en andere activiteiten e.d. zijn in onze ogen zeker niet
minder interessant, evenmin als een humorvolle of artistieke bijdrage!
Weliswaar kunnen wij geen ruime vergoeding bieden voor een ‘glossy’ uitvoering in meer-
kleurendruk, noch voor het redacteurschap, maar natuurlijk worden de reiskosten voor het
bijwonen van een redactievergadering vergoed en ook hoeft u die dag niet op een houtje
te bijten. De voorbereidingen voor de nieuwe aflevering gaan van start in november. De
redactie moet haar werkzaamheden hebben afgerond omstreeks half maart.
Geı̈nteresseerd?
Stuur een e-mail naar Annemieke Beereboom, a.m.beereboom@cs.rug.nl

Nieuwe opzet Alumnidag voor informa-
tici? Annemieke Beereboom

De laatste alumnidag zal niet iedereen meer vers in het geheugen liggen. Dat is inmiddels ook
al weer zo’n kleine twee jaar geleden, in juni 2001. Het programma werd toen aangeboden door
onze hoogleraar software engineering, Jan Bosch. En wanneer komt er weer een alumnidag?

Inmiddels zijn er bij infor-
matica nog twee hooglera-
ren bijgekomen: voor bio-
informatica Ritstert Jansen en
voor visualisatie Jos Roerdink;
kijk bij de rubriek ‘Persona-
lia’ voor meer informatie. De
recente benoemingen zijn ge-
noeg aanleiding om weer een
paar interessante programma’s
op stapel te kunnen zetten, na-
tuurlijk in combinatie met bij-
dragen van jullie zelf. Maar na
10 achtereenvolgende alum-

nidagen is toch wel duidelijk
geworden dat een jaarlijks eve-
nement onvoldoende aantrek-
kingskracht heeft. Vorig jaar
hebben we daarom geen alum-
nidag georganiseerd. Nu staan
we voor de vraag hoe vaak
dan wèl? En ook: voldoet de
formule van een gezamenlijk
programma door staf en af-
gestudeerden nog? Wat de
frequentie betreft is het uit-
gangspunt dat wij in elk geval
eens per vijf jaar, als onderdeel

van de lustrumviering van
de universiteit, een alumni-
dag blijven organiseren, zowel
voor de wiskunde als de in-
formatica afgestudeerden. De
eerstvolgende keer is in juni
2004! Voor een goed contact
met specifiek onze informatica
afgestudeerden vinden wij dat
echter wat weinig. Maar, vin-
den jullie dat ook en hoe zou
je het dan het dan graag geor-
ganiseerd zien? De eerste stap
hebben we gezet met de adver-
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tentie voor een gastredacteur,
elders in deze ALUMNIEUWS.
Vervolgens vragen we nu ook
jullie ideeën over de de invul-
ling van een alumni evene-
ment; dat hoeft niet noodza-
kelijkerwijs een alumnidag te
zijn. Zo kun je denken aan een
forum, bijvoorbeeld over re-
cente gebeurtenissen op de ar-
beidsmarkt, waarbij je tevens

verneemt hoe dit je vroegere
studiegenoten heeft geraakt.
Of moet er iets komen als
een prikbord/vacaturebank
via onze alumni webpagina’s.
Ook een Almanak behoort tot
de mogelijkheden. Misschien
een combinatie van een aantal
van dergelijke activiteiten? Iets
anders?
Maak je gedachten hierover

per e-mail kenbaar aan de re-
dactie:
annemiek@cs.rug.nl, of maak
een afspraak als je een keer
in de buurt moet zijn: 050-
3633927, of kom spontaan
langs op Blauwborgje 3, kamer
032. Kortom, wij willen graag
jullie inbreng om onze alumni-
activiteiten beter op jullie wen-
sen te kunnen afstemmen.

Van der Waerden Centennial Celebration
Meinte Boersma

B.L. van der Waerden (2 Februari 1903–12 Januari 1996) was de auteur van Moderne Algebra
(1931) en wordt algemeen beschouwd als de evangelist van de door vader en dochter Noet-
her ontwikkelde algebra en ook als één van de grondleggers van de algebraische meetkunde.
Als hoogleraar wiskunde was hij werkzaam in Groningen van 1928 tot 1931. Zijn honderd-
ste geboortedag werd op 7 Februari 2003 in Groningen gevierd met een serie lezingen in het
academiegebouw van de RUG.

De eerste lezing werd verzorgd
door Yvonne Dold (Univer-
sität Heidelberg) die een mooi
overzicht van het leven van
Van der Waerden verzorgde.
Speciaal hierbij waren geluids-
fragmenten van een college
van Van der Waerden over een
klassieke toepassing van alge-
braı̈sche meetkunde met ‘live’
visuele ondersteuning door de
spreekster. Vermakelijk waren
ook filmbeelden uit de jaren 30
met erop bekende wiskundi-
gen uit zijn ‘Leipziger periode’,
waaronder David Hilbert.

Henk Bos (Universiteit
Utrecht) greep de gelegenheid
aan om een parallel te trek-
ken tussen Van der Waerden’s
inspanningen om Algebra en

Meetkunde nader tot elkaar te
brengen met die van Descartes
om datzelfde te doen.

De lezing door Kevin Buz-
zard (Imperial College, Lon-
den) was van meer getalthe-
oretische aard. Dit onder-
werp sloot weliswaar niet di-
rect aan bij het dagonderwerp
maar Buzzard verdedigde dit
met “this is a lecture I’d think
Van der Waerden would like”.

T.A. Springer (Universiteit
Utrecht) gaf een duidelijk en
helder overzicht van de al-
gebraı̈sche meetkunde á la
Van der Waerden.

Norbert Schappacher (TU

Darmstadt), tenslotte, ging in

op de ietwat problematische en
vooral wisselvallige verstand-
houding die Van der Wae-
rden had met de Italiaanse
meetkundigen van die tijd
zoals Severi. Met name de
veranderende mening van
Van der Waerden over de
vraag of algebra (Duitsland)
of juist meetkunde (Italië) en
topologie de beste taal leveren
om de grondslagen van de al-
gebraı̈sche meetkunde mee te
beschrijven, kreeg daarbij aan-
dacht.

Meinte Boersma is vorig jaar afgestu-
deerd in de wiskunde. Op het ogenblik
werkt hij samen met Bert-Jan Steerneman
(student wiskunde) en Esther Moet (stu-
dent informatica) bij het opzetten van de
webpagina’s voor het OWI.
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Groningse Bachelor- en Masteropleidingen
in Wiskunde en Informatica
Met de invoering van de bachelor/master (BaMa) structuur in September 2002 is de eerste stap
gezet die moet leiden tot een Angelsaksisch onderwijsmodel binnen de Faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen. De vijfjarige doctorale opleiding wordt nu opgesplitst in een drie-
jarige opleiding die wordt afgesloten met een bachelor diploma; de volgende fase is dan het
volgen van een tweejarige opleiding die wordt afgesloten met een master diploma. Overigens
blijft het tot September 2007 mogelijk om het oude doctoraalexamen te behalen.

Op 9 december 2002 werd aan de informatica student Jan Hendrik Boelens het
eerste bachelordiploma van de RUG uitgereikt. Dat gebeurde in aanwezigheid
van de rector, prof.dr. Frans Zwarts (?)
—foto Elmer Spaargaren—

Het Opleidingsinstituut Wis-
kunde en Informatica heeft
het afgelopen jaar hard ge-
werkt om de BaMa structuur
te kunnen invoeren. Inmiddels
heeft ons Opleidingsinstituut
als eerste van de RUG een ba-

chelordiploma uitgereikt (zie
foto). Het is mogelijk tot de
masteropleiding toegelaten te
worden met een bachelordi-
ploma van elders. Daarom is
het zaak om de toelatingseisen
afdoende te regelen. Ons in-

stituut heeft hier al enige er-
varing mee opgedaan. In ie-
der geval zal de masteroplei-
ding Engelstalig worden en het
ziet er naar uit dat dit uiteinde-
lijk ook het geval zal zijn voor
(een deel van) de bachelorop-
leiding.
Overigens kan een student met
een bachelordiploma natuur-
lijk ook direct weggelokt wor-
den naar een baan met een
goed inkomen. Veel zal gaan
afhangen van de waardering
die het bedrijfsleven zal hech-
ten aan het universitaire ba-
chelordiploma (versus het HBO

bachelordiploma).

Tenslotte: naar alle waarschijn-
lijkheid zijn met het BaMa
systeem de hindernissen op
een internationale -Europese-
arbeidsmarkt nog geenszins
overwonnen. Weliswaar mo-
gen Europese burgers zich
overal vrij vestigen, maar som-
mige landen hebben een aan-
tal beroepen gereglementeerd.
Ook in het geval dat er verschil
is in opleidingsduur of oplei-
dingsniveau mag een land aan-
vullende eisen stellen.
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Personalia
Aanstellingen
• Jos Roerdink is per 1 ja-

nuari 2003 benoemd tot
hoogleraar in de Weten-
schappelijke Visualisatie en
Computer Grafiek. Patrick
Ogao heeft een NWO post-
doc positie in de onder-
zoeksgroep van Jos Roer-
dink.

• Bij de onderzoeksgroep
Dynamische Systemen en
Analyse is Marco Martens
aangesteld als medewer-
ker.

• Orest Iftime, Vincent Nau-
dot, Ena Tiesinga, Hen-
rik Winkler (allen bij Wis-
kunde) en Theo Dirk Meij-
ler (bij Informatica) heb-
ben tijdelijke aanstellingen
in verband met de onder-
wijsbehoeften bij het OWI.

• Willem Schaafsma is vorig
jaar met emeritaat gegaan.

• In September 2002 heeft
Henk Broer na vijf jaar zijn
functie als directeur van het
Onderwijsinstituut Wis-
kunde en Informatica over-
gedragen aan Gert Vegter.

Promoties
• 22 maart 2002: A. Mullen,

An investigation into Com-
positional Features and Fea-
ture Merging for Maximum
Entropy-Based Parse Selec-
tion, promotor J. Nerbonne,
hoogleraar KI

• 3 mei 2002: A. Stegeman,
The Nature of Beast, Analy-
zing and Modeling Computer
Network Traffic, promotores
Herold Dehling en Thomas
Mikosch.

• 14 februari 2003: Jilles van
Gurp, On the Design & Pre-
servation of Software Sys-
tems, promotor Jan Bosch.

• 7 maart 2003: Casper Al-
bers, Distributional Infe-
rence: The Limits of Reason,
promotor Willem Schaaf-
sma.

• 21 maart 2003: Robert
Kuik, Transseries in Diffe-
rence and Differential Equa-
tions, promotores Boele
Braaksma en Marius van
der Put.

Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs van
de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschap-
pen wordt toegekend aan stu-
denten die met zeer goed ge-
volg hun propedeuse hebben
afgelegd. In de prijzen vielen
de informaticastudent Timo
Laman en de wiskundestudent
Jeroen Sysling.

Bioinformatica Bert-Jan Steerneman en Willie de Vries

De ICT zit in het slop, maar er is in ieder geval één gebied van de informatica waarmee het
bergopwaarts gaat. De kennis die recentelijk is opgedaan in humane-genoom projecten moet
namelijk nog verwerkt worden om tot concrete toepassingen te kunnen leiden. Dat vereist
veel kennis, van zowel de biologen als de wiskundigen. En natuurlijk niet te vergeten de
informatici.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een gesprek met prof.dr. Ritsert Jansen, sinds een
half jaar hoogleraar bioinformatica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Feitelijk kun je bioinformatica
als een nieuwe wetenschap be-
schouwen, die voortkomt uit
meerdere traditionele weten-
schappen. Jansen: ’De naam
bioinformatica is nu zes ze-

ven jaar oud. Het is ontstaan
toen de grote DNA-sequence
projecten startten. Het humane
genoom werd ontrafeld, maar
ook dat van tal van andere
organismen die belangrijk zijn

voor biologisch en medisch on-
derzoek. De laatste twee, drie
jaar wordt bioinformatica veel
breder opgevat.

De informatie over het DNA
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alleen zegt niet zoveel. Om
bijvoorbeeld te kunnen onder-
zoeken door welke genen een
bepaalde ziekte wordt veroor-
zaakt, moet je onderzoek doen
naar de interacties tussen vele
genen in het lichaam. De
meeste genetische aandoenin-
gen zijn namelijk multifactori-
eel, dat wil zeggen dat er meer-
dere genen bij betrokken zijn.
Genen functioneren vaak in
een complex netwerk, een de-
fect in één gen kan grote gevol-
gen hebben voor andere genen.
Jansen: ’Als we er van uit gaan
dat een mens 103-104 genen
bezit, dan zijn er 105-107 inter-
acties, en dan zijn de genva-
rianten en prikkels uit de om-
geving van de mens nog niet
eens meegerekend. Het gene-
tisch aspect is dus enorm com-

plex.’ Het spreekt voor zich
dat het heel veel tijd zal kosten
als alle genen apart onderzocht
zouden worden. Dan nog zou
men niet genoeg weten over
hoe die genen samenwerken.
Daarom is men begonnen alle
data over genen door krachtige
computers te alten analyseren:
de bioinformatica was gebo-
ren. Er wordt trouwens niet
alleen naar het DNA (geno-
mics) gekeken, maar ook naar
het RNA (transcriptomics) en
eiwitten (proteomics).

Deze kennis kan dus gebruikt
worden om het hoe en waarom
van verscheidene ziektes te on-
derzoeken, en op basis van die
kennis kan dan een effectief
medicijn ontwikkeld worden.
Zijn er al successen op dit ge-

bied te vermelden? Jansen:
’Op het gebied van de monoge-
netische ziektes zijn al enkele
successen geboekt. Maar ook
kunnen de ontwikkelde me-
thodes voor andere doeleinden
gebruikt worden. Bijvoorbeeld
om plantenrassen te ontwer-
pen die een grotere opbrengst
kunnen leveren, of die niet vat-
baar zijn voor bepaalde plan-
tenziektes.’

Een methode om snel de ex-
pressie van grote hoeveel-
heden genen te kunnen be-
kijken is de DNA-micro ar-
ray.Dit is een speciaal glas-
plaatje waar duizenden kleine
stipjes DNA op kunnen wor-
den gezet. Elk stipje bevat een
bepaald genfragment wat heel
vaak is vermenigvuldigd. Dan
wordt er aan elk stipje gela-
beld copyDNA toegevoegd, dat
is een stukje van het gen dat is
gecopierd waar een fluoresce-
rend stofje aan is vastgemaakt
en dat is verkregen uit bv. een
bloedmonster. Dit bindt aan
het gen dat in het stipje aanwe-
zig is. Dan kan met behulp van
een fluorescentiemicroscoop
de intensiteit van de fluores-
centie worden vastgesteld, en
zo krijgt men informatie over
de mate waarin ieder gen in
een bepaalde cel tot expressie
komt (‘aan staat’). Met behulp
van speciale software kan hier
allerlei informatie uitgehaald
worden.

Jansen geeft aan wat er in
Nederland gebeurt op het ge-
bied van de bioinformatica:’In
landen als Engeland en Ame-
rika is de bioinformatica al
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sterk tot intwikkeling geko-
men. Maar ook in Neder-
land gebeuren al best leuke
dingen op het gebied van on-
derzoek. Er zijn in Neder-
land 4 zwaartepunten aange-
wezen: Amsterdam (UVA), Nij-
megen, Leiden en Wagennin-
gen. Om het onderzoek te
kunnen financieren loopt er
nu een gezamenlijke subsidie-
aanvraag van de universiteiten
aan de overheid.’ Maar ook
Groningen heeft dus het laat-
ste jaar mensen aangesteld om
zich bezig te gaan houden met
bioinformatica als zelfstandig
wetenschapsgebied. ’Gronin-
gen probeert wat dat betreft zo

multidisciplinair mogelijk be-
zig te zijn. Het onderzoek kan
niet breed genoeg.’ Daarnaast
wordt gestreefd we naar een
intensieve samenwerking tus-
sen HBO en WO. Groningen
heeft ook een primeur: dit jaar
is aan de Hanzehogeschool de
eerste zelfstandige opleiding
Bioinformatica gestart.

Wat opvalt is dat de meeste
hoogleraren bioinformatica
een moleculair biologische
of structuurchemische achter-
grond hebben. Wat dat betreft
is Groningen ook vrij uniek.
Jansen: ’Ik ben van huis uit
statisticus. Bioinformatica is

voor mij interessant omdat ik
het leuk vind om als wiskun-
dige toch toepassingsgericht te
werken. Biomedische vraag-
stukken vind ik erg spannend.’

Natuurlijk is het nu hopen dat
het slechts een kwestie van tijd
zal zijn tot de eerste grote door-
braken er komen. Veelbelo-
vend klinkt het in ieder geval
allemaal wel.

Bert-Jan Steerneman (student wiskunde)
en Willie de Vries (student biologie)
schreven deze bijdrage in het kader van
het vak “Communicatieve Vaardighe-
den.”

Programma lerarenmiddag
Op 15 april vindt weer de jaarlijkse Bernoullilezing plaats in de aula van het academiegebouw.
Spreker is dit keer prof. dr. Robbert Dijkgraaf. Aankondiging en abstract vindt U verderop in
deze ALUMNIEUWS. Voorafgaand aan de lezing zijn er ook ’s middags lezingen georgani-
seerd in het kader van de zg. lerarendag.

Voorafgaand aan de Bernoulli-
lezing zijn ’s middags een
tweetal inleidende lezingen ge-
organiseerd. De eerste le-
zing, ”Van parallellenpostulaat
tot algemene relativiteitstheo-
rie”, wordt verzorgd door prof.
dr. Floris Takens (Mathe-
matisch Instituut RUG). Ta-
kens: ”De onderwerpen die
in de Bernoulli-lezing aan de
orde komen houden verband
met de pogingen om de al-
gemene relativiteitstheorie en
de quantummechanica, die nu
nog onverenigbaar lijken, met
elkaar in harmonie te bren-
gen. In deze inleiding zal inge-
gaan worden op het ontstaan

van die algemene relativiteits-
theorie. Een belangrijke stap
hierbij was de introductie van
het idee van gekromde ruim-
tes door Riemann in 1854. Voor
Riemann was dit (waarschijn-
lijk) een onderdeel van zijn po-
gingen om de onafhankelijk-
heid van het parallellenpostu-
laat (uit de Euclidische meet-
kunde) aan te tonen. Later
bleek Einsteins gravitatietheo-
rie op heel natuurlijke manier
in deze gekromde ruimtes te
passen. We zullen het idee van
deze gekromde ruimtes toe-
lichten aan de wat concretere
problemen van de cartografie.”

De tweede lezing, ”Over de
grenzen van de natuurkunde”,
wordt verzorgd door dr. Mees
de Roo (Centrum voor Theore-
tische Natuurkunde RUG). De
Roo: ”In de Bernoulli-lezing
zal Robbert Dijkgraaf aan de
hand van voorbeelden bespre-
ken hoe de moderne natuur-
kunde de wiskunde benvloedt.
Welke onderwerpen houden
de natuurkundige van de 21e
eeuw bezig? Ik zal aange-
ven waar de grenzen liggen die
binnen de natuurkunde ver-
legd moeten worden en hoe
de natuurkundige dat denkt
te bewerkstelligen. Daarbij
zullen zowel aspecten van de
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quantummechanica als van de
snaartheorie (een gebied waar-
aan Dijkgraaf belangrijke bij-
dragen geleverd heeft) aan de
orde komen. Ook zal blijken

dat nu en zeker in de toekomst
een belangrijke rol is wegge-
legd voor de moderne astrono-
mie.”

Het volledige programma van
de lerarenmiddag/avond die
plaats zal vinden in het Acade-
miegebouw in Groningen , ziet
er als volgt uit:

15.00 - 15.30 Ontvangst met koffie en thee, Tuinzaal
15.30 - 16.15 F. Takens, ”Van parallellenpostulaat tot algemene relativiteitstheo-

rie”, Van der Leeuwzaal
16.15 - 16.30 Koffie en thee, Tuinzaal
16.30 - 17.15 M. de Roo, ”Over de grenzen van de natuurkunde”, Van der Leeuw-

zaal
17.30 - 19.00 Gezamenlijk eten in het Feith Huis, op loopafstand van het Acade-

miegebouw
19.30 - 21.00 Bernoulli-lezing, R. Dijkgraaf, ”The Unreasonable Effectiveness of

Physics in Mathematics”, Aula
- Na afloop van de lezing is er een receptie.

We hopen dat velen van u de
lerarenmiddag/avond komen
bijwonen. Aan de deelname
zijn geen kosten verbonden. U

kunt zich opgeven vr 31 maart.
Per e-mail (iris@math.rug.nl)
of per post (Voorlichtingscom-
missie Wiskunde t.a.v. Iris

Gulikers, Eelderdiep 1, 8032
ND Zwolle), onder vermelding
van naam, school en email-
adres.

Johan Bernoulli lezing 15 april 2003

De onredelijke effectiviteit
van de fysica in de wiskunde
In 1960 schreef de befaamde
Hongaarse mathematisch-
fysicus Eugene Wigner een
artikel onder de titel ”The un-
reasonable effectiveness of ma-
thematics in the natural scien-
ces.”In dit artikel liet Wigner
zien hoe succesvol wiskunde
is geweest om een groot aantal
verschijnselen in de natuur te
begrijpen. Hoewel er geen a-
priori reden toe is, is gebleken
dat de fundamentele wetten
van de natuurwetenschappen
het beste beschreven kunnen
worden met behulp van de
wiskunde. Galilei zei al dat
het boek van de natuur in de

taal van de wiskunde geschre-
ven is. Recentelijk is dit in-
zicht prachtig bevestigd met
het succes van het standaard-
model van de deeltjesfysica
— alle interacties van alle ons
bekende elementaire deeltjes
kunnen beschreven worden
met n enkele formule die alleen
maar ”natuurlijke”wiskundige
begrippen bevat en die (met
enige overdrijving) op n regel
past.

In deze lezing wil ik echter
het omgekeerde betogen: de
natuur is een onredelijk ef-
fectieve inspiratiebron voor de
wiskunde, zelfs voor de meest
pure wiskunde. Dit geen

nieuw verschijnsel. De be-
wegingen van objecten in de
ruimte leidden de oude Grie-
ken al tot de Euclidische meet-
kunde. De formulering van
de mechanica door Newton en
anderen in de 17de eeuw was
een grote inspiratie voor de
ontwikkeling van calculus en
analytische meetkunde. In re-
cente jaren is het juist de we-
reld van het hele kleine - de
wereld van de quantumme-
chanica, quantumveldentheo-
rie en elementaire deeltjes - die
het wiskundig denken heeft
gestimuleerd. Dit heeft ge-
leid tot verrassende ontwikke-
lingen in bijvoorbeeld de topo-
logie, waar men vragen stelt
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als op hoeveel manieren kan je
een knoop leggen, en hoe kun-
nen hogerdimensionale ruim-
ten gekromd zijn. De quan-
tumfysica heeft ook het vakge-
bied van de algebrasche meet-
kunde gerevolutioneerd, een

gebied dat vragen beantwoord
als in hoeveel punten doorsnij-
den krommen elkaar. Dit zijn
allemaal klassieke onderwer-
pen, voortkomend uit de 19de
eeuw, maar zij hebben moe-
ten wachten tot de laat 20ste

eeuw, toen de quantumvelden-
theorie verscheen, met alle bij-
behorende tegenintutieve be-
grippen als het onzekerheids-
principe, virtuele deeltjes en de
som over alle geschiedenissen.

2001-2002
Johann Bernoulli Lezing

prof. dr. Robbert Dijkgraaf.
Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde UVA

The Unreasonable Effectiveness of Physics in Mathematics
Dinsdag 15 april 2003 om 19.30 uur

Aula, Academiegebouw RuG
Broerplein 5, Groningen

Prof.dr. E. Bergshoeff introduceert de spreker.

Na afloop van de lezing is er een receptie.
De Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen organiseert eenmaal per jaar

een Johann Bernoulli lezing en nodigt daarvoor een spreker uit die veel aan de wiskunde heeft
bijgedragen.

Johann Bernoulli was hoogleraar in de wiskunde
in Groningen van 1695 tot 1705.

De voorbereiding van deze lezing vond plaats in samenwerking met
Voor meer informatie: Instituut Wiskunde en Informatica, Rijksuniversiteit Groningen,

tel. 050–3633939.

Electronisch contact:
Sinds 1 Maart 2003 is het zogenaamde webplatform van de RUG voor de buitenwereld toe-
gankelijk: zie www.rug.nl. De informatie over Wiskunde en Informatica is te vinden op
www.rug.nl/informatica, resp. www.rug.nl/wiskunde. Er wordt naar gestreefd om in de ko-
mende maanden alle informatie up-to-date beschikbaar te hebben. Commentaar op de geboden
informatie of suggesties ter verbetering zijn welkom.


