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Redactioneel
In dit nummer van ALUMNIEUWS veel aan-
dacht voor de eigen organisatie: onderwijsdi-
recteur Gert Vegter is aan het woord over de
komende veranderingen binnen Wiskunde en
Informatica, en systeembeheerder Harm Paas
haalt herinneringen op en kijkt vooruit. Er
wordt stil gestaan bij het afscheid van Erik Tho-
mas en van Anne van Streun; daarnaast geven

de nieuwbenoemden Ritsert Jansen en Jos Roer-
dink acte de présence. Als vanouds blikken af-
gestudeerden terug op hun tijd in Groningen.
Verder veel aandacht voor de promotie van wis-
kunde en informatica op middelbare scholen,
lerarendagen, en de Johann Bernoulli lezing op
23 maart.

D e G r o t e R o n d l e i d i n g Q u i z
Mogelijk verhuist de afdeling in 2006 naar een nieuw onderkomen en daarom op de valreep nog een

rondleiding door het huidige pand in de vorm van een quiz. Aan de lezer de taak om de juiste
bestemming bij de foto’s onderaan de pagina’s te vinden. Kijk voor meer uitleg in de bijsluiter bij dit

blad of op www.rug.nl/informatica/informatieVoor/alumni/puzzel

A d r e s w i j z i g i n g e n
Ander adres: meld het aan de afdeling W & I, 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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Puzzelen met genen René Fransen

Wiskundige Ritsert Jansen (40) puzzelt graag. Met genen, wel te verstaan. Hij combineert
slimme biologische experimenten, efficiënte data-verzameling en subtiele statistische analyse
om er achter te komen hoe genen samenwerken. Het leverde hem de afgelopen twee maanden
bijna twee miljoen euro op.

Hij lijkt misschien wat jong
voor een subsidie-miljonair.
“Maar de piek voor wiskun-
digen ligt tussen de twintig
en de dertig. Dan ben je het
meest vernieuwend.” Zo be-
zien is Ritsert Jansen, sinds
twee jaar hoogleraar bioinfor-
matica, over zijn top heen. Al
is daar niet veel van te merken.
Begin december ontving hij uit
de aardgasbaten 700.000 euro
voor zijn onderzoek. En vorige
week haalde hij een prestigi-
euze vici-beurs binnen bij on-
derzoekfinancier NWO, goed
voor 1,25 miljoen. “De onder-
zoeksgroep bestaat momenteel
uit zo’n 15 mensen, er is nu
geld voor een man of 24,” re-
kent hij snel uit. “Het is nog

even de vraag hoe ik dat moet
organiseren.” De bioinforma-
tica krijgt aan de RUG hoe lan-
ger hoe meer een eigen gezicht,
iets waar de komst van Jansen
zeker mee te maken heeft. Het
tij zit natuurlijk ook mee, er-
kent hij. “Technische ontwik-
kelingen maken het mogelijk
om enorme hoeveelheden in-
formatie te verzamelen.” Met
dna-chips is het mogelijk de
activiteit van duizenden genen
in één keer te meten. Vergelijk-
bare technieken bestaan voor
het analyseren van andere fac-
toren die betrokken zijn bij de
omzetting van genetische in-
formatie in een fysieke eigen-
schap. “Die enorme hoeveel-
heid gegevens stelt je voor de

vraag welke informatie je wilt
opslaan voor analyse. En hoe je
dat moet doen, het informatie-
management. Daarnaast heb je
de informatie-analyse. Bioin-
formatica houdt zich met al die
terreinen bezig.” Er bestaan
inmiddels grote databanken,
vaak toegankelijk via internet,
met bijvoorbeeld genetische

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 1
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Genetical genomics
Hoogleraar bioinformatica Jansen probeert
twee gescheiden werelden bij elkaar te bren-
gen: die van de klassieke genetica waarbij
wetenschappers via stambomen achterhalen
hoe een eigenschap door de generaties heen
overerft en die van genomics - waarbij de ac-
tiviteit van grote hoeveelheden genen in een
keer wordt gemeten. “Tot nu toe beperkten
genomics-onderzoekers zich vaak tot een of
een paar individuen, omdat de techniek nogal
kostbaar was. Maar daar komt verandering
in. Je kunt dus van hele stambomen de dna-
activiteit in kaart brengen.” Deze aanpak
werkt bij gewone stambomen, maar wordt
nog effectiever door te kijken naar de nakome-
lingen van zogeheten inteeltstammen. Dat
zijn individuen planten, maar ook dieren zo-
als muizen en ratten die door vele generaties
van inteelt genetisch bijna helemaal identiek
zijn. “Wanneer je twee verschillende inteelt-
stammen met elkaar kruist, krijg je een her-
schikking van de genen. De nakomelingen
zullen allemaal een net iets andere combinatie
hebben van de genen van die twee inteeltlij-
nen.” Op die manier ontstaat een heel spec-
trum van genetisch verwante, maar net ver-
schillende individuen. Door die combinatie
van overeenkomsten en verschillen kan Jan-
sen efficiënt zoeken naar genen die voor be-
paalde eigenschappen van belang zijn.

informatie van tal van organis-
men. “Er zijn bioinformatici
die zich alleen maar richten op
het analyseren van bestaande

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 2

informatie. Die werken zoals
het heet in silico, in de com-
puter dus.” Zelf kiest Jan-
sen voor een andere benade-
ring. “Ik werk samen met on-
derzoekers, zodat ik mee kan
denken in het hele traject, van
de opzet van de experimen-
ten tot aan de data-analyse.”
Die terugkoppeling met het la-
boratorium is belangrijk voor
Jansen. “Ik wil uit het oer-
woud van gegevens een be-
perkt aantal hypotheses aflei-
den, die weer getoetst kunnen
worden in nieuwe experimen-
ten.” En die gegevens kunnen
afkomstig zijn uit ieder moge-
lijk organisme; wat dat betreft
is Jansen absoluut niet kieskeu-
rig. Want de bouwstenen van
het leven, de genen, zijn uni-
verseel. Jansen wordt dan ook
niet gedreven door één enkel
biologisch probleem. De on-
derzoekers waar hij mee sa-
menwerkt zijn dat vaak wel.
Die zoeken naar de oorzaak
van een erfelijke ziekte, of pro-
beren bepaalde eigenschappen
van een organisme te begrij-
pen. Jansen wil, zoals hij af-
gelopen december in zijn ora-
tie verkondigde, vooral puz-
zels oplossen. Complexe puz-
zels met tienduizenden stuk-
jes, die bovendien op tal van
verschillende manieren in el-
kaar kunnen passen. Het gaat
hem om de manier waarop ge-
nen werken, hoe ze een in-
teractie aangaan met elkaar en
met hun omgeving. “De mens
heeft ruwweg 30.000 genen.
Een simpel organisme als C.
elegans, een wormpje van nog
geen millemeter groot, heeft er
zo’n 20.000. Zo bezien zijn wij

maar anderhalf keer zo com-
plex als een worm.” De wer-
kelijkheid is echter een stuk
ingewikkelder. Jansen haalt
de metafoor van de legpuzzel
aan: “In een gewone puzzel
past elk puzzelstukje op een
beperkt aantal andere puzzel-
stukjes. Maar in de levenspuz-
zel weten we niet van tevo-
ren met hoeveel andere puzzel-
stukjes een gegeven stukje zal
combineren.” Genen kunnen
met een, twee, drie of meer an-
dere genen een interactie aan-
gaan. En hoeveel interacties ze
aangaan kan ook weer afhan-
gen van andere genen of prik-
kels uit de omgeving. Door de
tienduizend extra genen is het
aantal mogelijk interacties bij
de mens astronomisch veel ho-
ger dan bij de worm C. elegans.
Maar hoe krijg je grip op die in-
teracties? Hoe los je een puzzel
op wanneer de stukjes zowel
door elkaar als door allerlei an-
dere prikkels van vorm kun-
nen veranderen? Jansen lan-
ceerde drie jaar geleden samen
met een collega uit Wagenin-
gen, Jan-Peter Nap, een manier
om dat te doen. Hun publica-
tie wordt nu al veelvuldig ge-
citeerd en de term die zij be-
dachten, genetical genomics, is
inmiddels overgenomen door
tal van andere onderzoekers
(zie kader). Nap is inmid-
dels lector bij de bioinforma-
ticaopleiding van de Hanze-
hogeschool. “Daar werk ik
ook veel mee samen. Veel
bioinformatica als data-opslag
en -integratie en het presente-
ren van de output zijn typisch
HBO-werk.” Met onderzoe-
kers van de Medische Facul-
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teit en bij de universiteiten van
Utrecht en Wageningen heeft
Jansen inmiddels diverse pro-
jecten lopen waarbij hij zijn
concept toepast. Met de miljoe-
nen die hij recent heeft binnen-
gehaald kan hij zijn werk nog
verder uitbreiden. Dat brengt
hem wel bij de vraag hoe
het verder moet met de Gro-
ningse bioinformatica. “Wan-
neer ik mij alleen wil bezig-
houden met puur eigen ideeën,
dan heb ik momenteel genoeg
aan een stuk of drie promo-
vendi. Maar ik wil andere we-
tenschappers aan de RUG onze
expertise niet onthouden. En
dat betekent dat ik veel samen-

werk met anderen. Ik vind
dat essentieel voor de kwali-
teit van de organisatie.” Jan-
sen ziet zichzelf overigens niet
als een statistische en metho-
dologische vraagbaak. “Mijn
drive is om gezamenlijk onder-
zoek te doen. Dus als ik inga
op vragen moet dat resulteren
in een gezamenlijke aanvraag
voor financiering. En zo groeit
de bioinformatica-groep.” Van
de vijftien (en straks dus mis-
schien 24) medewerkers zijn er
nu maar drie in vaste dienst,
al worden er nog wel twee
tenure track-onderzoekers ge-
zocht. Jansen ziet wel iets in
de verdere bundeling van ex-

pertise aan de RUG, zo zou de
medische faculteit door oprich-
ting van een soort statistisch-
methodologisch centrum zo’n
40 tot 50 mensen bij elkaar kun-
nen brengen. “Dat soort cen-
tra zie je ook bij andere univer-
siteiten ontstaan. Universiteit-
breed is er ook heel wat sta-
tistische expertise aanwezig.
Meer samenwerking zou ook
daar tot versterking kunnen
leiden.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de UK

nr. 17 van 15 januari 2004, auteur René
Fransen, foto Elmer Spaargaren, fotobe-
werking: redactie UK.

Erik Thomas in perspectief Jan Stegeman

Op 10 oktober 2003 werd de Thomas-dag gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Erik
Thomas als hoogleraar bij wiskunde. Jan Stegeman hield daar de volgende toespraak.

De organisatoren van deze dag
hebben mij gevraagd de per-
soon van Erik Thomas te be-
lichten vanuit een historisch
perspectief. Ik voldoe graag
aan dit verzoek, want ik ken
Erik al heel lang. Mijn verhaal
is daardoor wel enigszins per-
soonlijk getint.
Onder de Nederlandse wis-
kundigen neemt Erik Thomas
een bijzondere plaats in, om-
dat hij niet in Nederland heeft
gestudeerd. De middelbare
school bezocht hij in Engeland.
Hij wilde daarna in Cambridge
gaan studeren, maar uiteinde-
lijk kwam hij in Orsay terecht,
25 km ten Zuiden van Parijs. In
zijn eerste jaar raakte hij gefas-
cineerd door een analysecol-

lege van Jaques Deny. Dit zou
bepalend zijn voor Eriks latere
carrière. Later kwam hij in con-
tact met Laurent Schwartz, de
vader van de distributies. Deze
gaf hem enkele problemen die
Erik wist op te lossen, hetgeen
uiteindelijk tot zijn proefschrift
heeft geleid.

Alvorens nader in te gaan op
het leven in Orsay moet ik nu
eerst iets over mijzelf vertel-
len. In januari 1969 kwam ik
naar Orsay, waar ik een aan-
stelling voor negen maanden
had gekregen als Attaché de
Recherche van de CNRS, met
de bedoeling aan mijn pro-
motieonderzoek te werken on-
der leiding van de jonge wis-

kundige Nicholas Varopoulos,
die in de harmonische ana-
lyse reeds grote bekendheid
genoot door enkele opzienba-
rende vondsten. Ik had hem
het voorgaande jaar in Enge-
land leren kennen. Nu wilde
het geval dat Erik enkele ja-
ren eerder assistent van Varo-
poulos was geweest. Toen

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 3
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ik na mijn aankomst voor het
eerst bij Nick binnenliep en
we een poosje gepraat hadden,
gingen we naar buiten en lie-
pen door de Passage George
Poitou naar de koffiebar. Nick
vertelde dat er op het insti-
tuut een landgenoot van mij
werkte. Toevallig kwam Erik
er net aan om, net als wij, een
echte Franse espresso te ge-
bruiken. Zo kwam onze eerste
ontmoeting tot stand.

Erik gaf mij allerlei nuttige in-
formatie. Hij was erg be-
hulpzaam; zo leende hij mij
een aantal keren geld, om-
dat het in het Franse systeem
maanden kon duren voor ik
mijn eerste salaris zou krij-
gen. Het was een rumoerige
tijd aan de Franse universi-
teiten. De révolte van 1968
lag nog vers in het geheugen.
Overal hingen opruiende affi-
ches. Erik was zeer betrok-
ken bij het universitaire gebeu-
ren. Zo herinner ik mij een
meeting van de UER in het
Grand’Amphi waar studenten
en jongere stafleden vergader-
den om de nieuwe structuren
te bespreken. Erik gaf een lang
en gloedvol betoog in perfect
Frans om de plannen uiteen te
zetten. Ik had een gevoel van

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 4

trots dat een Nederlander te-
midden van al die praatgrage
Fransen het woord voerde.

Het is misschien interessant
om te vertellen dat Erik in die
tijd nog enkele lange haarlok-
ken had. En zijn voorletters
stonden nog in de oorspron-
kelijke volgorde, G.E.F. Aan
de muur in Erik’s “bureau”
hing een grote ingelijste prent
waarop alleen lucht en water
te zien was, een golvende zee.
Erik legde uit dat deze plaat
een kalmerend en inspirerend
effect op hem had.

Bij onze eerste ontmoeting had
Erik mij al de naam van een
collega genoemd met wie ik
ook maar eens contact moest
zoeken:. Dat was Jacques
Faraut. Om me de naam in te
prenten zei ik: “O, dus Varo-
poulos maar dan zonder Pou-
los?” Erik moest bekennen dat
hij het zo nog nooit bekeken
had.

Na de lunch gingen we vaak
met een grote groep naar
Le Guichet, een klein cafétje
vlak bij een spoorwegover-
gang, waar je voor 70 centimes
een heerlijke espresso kon krij-
gen. Er werd dan heel wat
afgepraat. Erik heeft me ook
wel eens thuis uitgenodigd,
114 rue de Paris, 92-Meudon.
Hij leerde me daar hoe je thee
moet zetten: theepot naar het
kokende water brengen en niet
andersom, want dan koelt het
water al wat af. Later heeft hij
nog gewoond op het adres 3
rue des Couloirs, Fontenay aux
Roses.

Ook in de landelijke politiek
gebeurde het een en ander.
Eind april werd er een nieuwe
president gekozen. De posi-
tie van De Gaulle was zeer on-
zeker. Hij sprak op de televi-
sie het volk toe en vroeg om
hun vertrouwen. Hij schetste
een doemscenario voor het ge-
val hij weggestemd zou wor-
den. Ik hoor het hem nog zeg-
gen: “mais si le non l’apportera
. . . ”

Terug naar de wiskunde. In
de paasvakantie was ik enkele
dagen terug in Nederland, on-
der meer om het Nederlands
Mathematisch Congres in Wa-
geningen te bezoeken. Ik had
Erik geattendeerd op het be-
staan hiervan, met als gevolg
dat hij familiebezoek combi-
neerde met deelname aan dit
congres. Zo had ik de gele-
genheid hem bij diverse Ne-
derlandse wiskundigen te in-
troduceren.

Op 12 juni was ik aanwezig
bij Erik’s promotie. De ti-
tel van zijn proefschrift was
“L’intégration par rapport à
une mesure de Radon vecto-
rielle.” Het is nadien ver-
schenen in de Annales de
l’Institut Fourier, deel 20, en
het telt meer dan 150 pa-
gina’s. Schwartz was promo-
tor en Deny adviseur. Verder
behoorden Demazure en Dix-
mier tot de promotiecommis-
sie. Eriks ouders waren uit Ne-
derland overgekomen. Zoals
dat in Frankrijk gaat, gaf Erik
een presentatie van zijn werk.
Na afloop sprak Schwartz de
jonge doctor toe. Hij beschreef
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hoe zij indertijd kennismaak-
ten: “un jour un jeune Hol-
landais . . . ” En weer voelde
ik een zekere trots dat dat een
landgenoot van mij was.

Na zijn promotie vertrok Erik
naar de Verenigde Staten, waar
hij een positie in Yale had ver-
kregen.. Wij hielden schrif-
telijk contact. Een voorgeno-
men bezoek van mij kon helaas
niet doorgaan wegens ziekte.
Maar zoals dat gaat, het con-
tact zou waarschijnlijk geleide-
lijk wel minder zijn geworden
als Erik niet na enkele jaren
een benoeming in Groningen
had gekregen. Erik woonde
aanvankelijk in een klein boer-
derijtje dicht bij het vliegveld
Eelde. Mijn vrouw en ik zijn
daar een keer op bezoek ge-
weest, en zij herinnert zich de
heerlijk geurende kamperfoe-
lie. Erg lang heeft hij daar
echter niet gewoond, al gauw
verhuisde hij naar Paterswolde
waar hij nu nog woont met
zijn vrouw Gerda en hun twee
dochters. Uit Amerika had
Erik een fraaie sportauto mee-
gebracht, waarmee hij meer-
malen bij ons in Driebergen op

bezoek is geweest. Ook wis-
kundig hadden wij herhaalde-
lijk contact, vaak telefonisch.
Hij kon dan enthousiast vertel-
len over zijn onderzoekswerk.
Ook was hij altijd bereid mee te
denken en kon hij je aanmoedi-
gen om bepaalde ideen nader
uit te werken.

Van 1987 tot 1994 was ik pen-
ningmeester van het Wiskun-
dig Genootschap (sinds kort:
Koninklijk). Ook Erik kwam
in het bestuur en van 1992 tot
1994 was hij voorzitter. In
die tijd hadden we zeer gere-
geld contact. We deden ook
wat onderzoek samen, maar
tot meer dan een preprint is
het niet gekomen, omdat ons
belangrijkste resultaat bekend
bleek te zijn. Vanaf 1994
heeft Erik een deel van de
begeleiding van mijn promo-
vendus Olaf Berndt overgeno-
men. Dat leidde begin 1996
tot diens promotie in Utrecht
waarbij Erik als promotor op-
trad, samen met Hans Duister-
maat. Rondom deze gebeurte-
nis hadden we een klein sym-
posium georganiseerd, waar
Erik als chairman optrad. En-

kele jaren later, bij mijn af-
scheid in Utrecht in 2000, was
Erik bereid iets over mijn werk
te vertellen.

Eriks neiging tot perfectio-
nisme moge blijken uit het vol-
gende. Door zijn lange ver-
blijf in het buitenland meende
hij wel eens moeite te hebben
met de fijnere punten van de
Nederlandse taal en hij maakte
er werk van om de taal correct
te gebruiken. Zo kan de volg-
orde van woorden soms een
groot verschil in betekenis uit-
maken. Als je bijvoorbeeld.
“Thomasdag” omkeert krijg je
“Dag Thomas.” Dat lijkt op
een afscheid en dat is natuur-
lijk niet de bedoeling van deze
dag. Integendeel! Graag wil
ik de hoop uitspreken dat Erik
nog lang zal kunnen genieten
van meer vrije tijd en dat hij
zich ook nog vele jaren met
wiskunde zal kunnen bezig-
houden.

Jan Stegeman was tot 2000 verbonden
aan het Mathematisch Instituut van de
Universiteit van Utrecht.

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 5, 6 ,7
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Lerarendag Informatica Harm Bakker

Op vrijdag 3 oktober 2003 or-
ganiseerde het Onderwijsinsti-
tuut Wiskunde en Informa-
tica voor het eerst een lera-
rendag voor docenten informa-
tica. Een kleine twintig lera-
ren kregen in de Zernikeborg
een aantrekkelijk programma
voorgeschoteld.

Prof. Jan Bosch gaf in de
openingsvoordracht zijn visie
op de uitdagingen van de he-
dendaagse informatica. De al-
maar toenemende omvang en
complexiteit van (computerge-
stuurde) systemen vraagt om
een andere benadering van het
hele ontwerp en ontwikkelpro-
ces van de benodigde software.
Hij hield het gehoor voor dat
de kwaliteit van de software
een wezenlijke component is
van de kwaliteit van alle-
daagse gebruiksartikelen (TV,
mobiele telefoon, auto) en dat
het ook een belangrijk deel
van de kosten bepaalt. Dat
het vermogen van twee mecha-
nisch identieke auto’s uitslui-
tend wordt bepaald door de
ge-installeerde software was
voor het publiek zeer verras-

send: een duur stukje software.

In de Zernikeborg is onder-
meer het 3D-theater en de
CAVE van het rekencentrum
ondergebracht. Als je er zo
dicht bij zit, kun je natuur-
lijk niet heen om een de-
monstratie. Arnold Meijster
wist ieders aandacht eenvou-
dig vast te houden met een
helder verhaal over een aan-
tal technieken uit de beeldbe-
werking, ge-illustreerd met het
vertonen van indrukwekkende
3D-beelden. In het bijzonder
de door Lourens Voerman uit-
gevoerde rondvlucht over en
door de Blauwe Stad was zeer
indrukwekkend.

Sinds de zomer van 2003 be-
schikt de opleiding informa-
tica over een promoteam. Drie
ouderejaars studenten heb-
ben een presentatie opgezet
voor middelbare scholieren,
bestaande uit een voordracht
over het vakgebied informatica
en over hun eigen studie, ge-
volgd door een practicum. Op
deze lerarenmiddag hebben ze
voor het eerst hun presentatie

gehouden, nu niet voor leer-
lingen, maar voor hun leraren.
En dat leraren informatica doe-
ners zijn bleek wel toen ze zelf
in het practicum een robotje
mochten programmeren om
tegen elkaar te vechten. Fana-
tiek is misschien niet het goede
woord; laten we het maar ge-
motiveerd noemen. De op-
merkingen en suggesties van
de aanwezigen zijn door het
promoteam verwerkt, waar-
door de presentatie nog beter
is geworden. Inmiddels zijn al
diverse scholen bezocht en is
de agenda redelijk vol, maar er
kunnen nog wel een paar bij.

De dag werd besloten met een
diner bij Ni Hao, waar onder
het genoegen van een uitste-
kende maaltijd nog wat nage-
praat en bijgepraat kon wor-
den. Alles met elkaar een zeer
geslaagde eerste ronde. En als
er wensen zijn voor de vol-
gende versie dan horen we dat
graag. We zullen er zeker ons
voordeel mee doen bij de or-
ganisatie van de lerarendag er-
gens in oktober 2004.

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 8, 9, 10
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PROMOteams Wiskunde en Informatica
Teams van studenten bezoeken scholen in Noord Nederland om respectivelijk de wiskunde-
en informaticastudie te promoten onder leerlingen van 4, 5 en 6 VWO met een Natuur-profiel
Bent u geı̈nteresseerd, maak dan een afspraak voor een bezoek!

Wiskunde
Om het beeld bij de VWO leer-
lingen over wiskunde te ver-
beteren, maken de leden van
de PROMOteams gebruik van
lesvullende praatjes over leuke
onderwerpen uit de wiskunde,
zoals Chaos, Fibonacci getal-
len, Pythagoreı̈sche drietallen
en Derdegraadsvergelijkingen.
Voor klas 3 VWO verzorgen zij
tevens voorlichting gericht op
de profielkeuze(gericht op wis-
kunde) en een leuke quiz!
Contactpersoon voor af-
spraken: Iris Gulikers,
iris@math.rug.nl.
Het promotieteam heeft ook
een website: www.rug.nl/wis-
kunde/informatievoor/scho-
lieren/WisPromo

bij de foto’s: midden: de PRO-
MOteamstudenten. rechts:
een aantal studenten van het
PROMOteam met Wubbo
Ockels tijdens de lancering
van de Wubbo Ockels prijs
junior (zie www.wubbo-
ockelsprijs.nl/junior).

Informatica
De presentatie van het promotieteam be-
slaat ongeveer twee lesuren. Daarin
wordt eerst een beeld gegeven van de in-
formaticastudie en mogelijke beroepen,
hierna mogen de leerlingen zelf actief
met een programma aan de slag om een
robottankje te programmeren. Dit pro-
gramma is door IBM ontworpen, maar
de leden van het promotieteam hebben
dit zodanig aangepast dat leerlingen een-
voudig zelf het gedrag van de robot kun-
nen instellen. En daarna..... the big
battle!
Voor afspraken en informatie: inf-
promo@wing.rug.nl.
Het promotieteam heeft ook een website:
www.rug.nl/informatica/infpromo

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 11, 12, 13, 14
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Lerarendagen: minisymposia voor wis-
kundelerearen VO. Wout de Goede, Martha Witterholt

Op 16 december 2003 organiseerde het Onderwijsinstituut voor Wiskunde en Informatica in-
middels voor de derde keer de traditioneel zeer geslaagde lerarendag, nu voor ruim 160 deel-
nemers. Het aantal deelnemers groeit tot nu to lineair: 80, 120, 160, . . . Volgend jaar 200?

Het thema luidde: “Wiskun-
deonderwijs moet spannender
en uitdagender!” Met een ple-
naire lezing door Dr. J.A. van
Maanen (IWI,RUG) : 10 log 5
(Hoe een groot wiskundige
(Euler) vele kleine (4VWO) kan
inspireren! Werkt ook als
de batterijen op zijn. Komt
dat zien!) Gevolgd door
twee rondes van zes parallele
workshops, met tussendoor en
lunch. Als laatste onderdeel

weer een plenaire lezing, nu
door Prof. Dr. F. van der Blij
met als titel: “Wat daagt wie
uit.”

Professor Van der Blij is
emeritus-hoogleraar van de
Universiteit van Utrecht en
oud-directeur van het IOWO

(thans Freudenthalinstituut).
Hij is het levende bewijs van
de stelling: Eens wiskundele-
raar, altijd wiskundeleraar!
Tenslotte waren er borrels,
hapjes en nascholingscertifi-
caten.

Maar het is niet afgelopen: Het
Opleidingsinstituut voor Wis-
kunde en Informatica van de
Rijksuniversiteit Groningen
organiseert op 23 maart a.s.
een lerarenmiddag/avond in
combinatie met de jaarlijkse
Johann Bernoulli-lezing. Het
programma bestaat uit een
middag- en avondgedeelte.

Tussendoor wordt een maal-
tijd aangeboden door de RUG.

Het volledige programma van
de lerarenmiddag/avond die
plaats zal vinden in het Aca-
demiegebouw in Groningen ,
ziet er als volgt uit: (zie ook
www.rug.nl/wiskunde/infor-
matievoor/docenten/nascho-
ling )

15.00 - 15.30u. Ontvangst met
koffie en thee
15.30 - 16.15u. Inleidende le-
zing door Dr. Marco Martens
16.15 - 16.30u. Koffie en thee
16.30 - 17.15u. Inleidende le-
zing door Dr. Jaap Top
17.30 - 19.00u. Warme maaltijd
19.30 - 21.00u. Bernoulli-lezing
in de aula van het Academie-
gebouw

Na afloop van de lezing is er
een receptie.

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 15, 16, 17
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Johan Bernoulli lezing 23 maart 2004

Johann Bernoulli Lezing

Prof. Dr. Ir. Bart De Moor
ESAT-SCD, Katholieke Universiteit Leuven.

Systems biology: A new mathematical frontier

Dinsdag 23 maart 2004 om 19.30 uur
Aula, Academiegebouw RuG

Broerplein 5, Groningen

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.

Abstract
Mathematics on the one hand
and biology on the other, are,
at first blush, an unlikely
pairing: Abstract, symbolic-
numeric computation, versus
’wet’, evolving and living or-
ganisms. However, increasin-
gly, we find that there is a
great abundance of mathema-
tical structure in biological ob-
jects, from fractals found in the
branches of an oak tree to the
symmetries of DNA’s double
helix.

Throughout history, mathema-
ticians have been fascinated
by biology: The classic stu-
dies of inheritance by Gregor
Mendel, were an exercise not
in biology, but in statistical
inference. Claude Shannon’s
PhD thesis described ’An al-
gebra for Theoretical Genetics’.
Alan Turing studied the morp-
hogenesis of embryos invo-
king reaction-diffusion equati-
ons. And Erwin Schrödinger
in ’What’s life?’ envisioned
life as an aperiodic crystal. Li-

kewise, biology has inspired
mathematicians and engineers
to come up with robust algo-
rithms and methodologies that

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 18
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’solve’ ’difficult’ mathematical
problems. Examples are neu-
ral networks (massive analog
synaptic computing) in ma-
chine learning, genetic algo-
rithms and evolutionary pro-
gramming techniques that mi-
mic Darwin’s ’survival-of-the-
fittest’, and DNA computing
methodologies that solve NP-
complete problems by molecu-
lar hybridization.

In recent years, biology and
mathematics have undergone
an increasingly intense inter-
disciplinary merger, leading to
new scientific fields such as
bioinformatics and systems bi-
ology. Several major break-
throughs have catalyzed this
development: — In biology,
the description of the dou-

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 19

ble helix 50 years ago, and
the unraveling of the human
genome (and that of many
other organisms) has provided
us with some deep insights
into the mathematical codes of
life itself; — In engineering,
new ’high-throughput’ mea-
surement devices have been
developed, such as microar-
rays and DNA chips, that al-
low for the simultaneous mea-
surement of the expression le-
vels of thousands of genes (and
even of the complete genome),
or protein measuring devi-
ces such as 2D-electrophoresis;
Moreover, global connectivity
over the World Wide Web en-
sures that we can access bio-
logical databases, the growth
curve of which closely mimics
Moore’s law; - As explained
by Moore’s law, current day
computer technology has be-
come so powerful that large
scale algorithms can process
Gigabytes of data in billions
of floating point operations.
This has resulted in new emer-
ging scientific fields such as
functional and structural geno-
mics, computational biomedi-
cine, metabolic pathway ana-
lysis, combinatorial drug de-
sign, systems biology, evoluti-
onary modeling and phyloge-
netic footprinting, and a whole
collection of neologisms en-
ding in ’omics’ such as trans-
criptomics, proteomics, meta-
bolomics and ’-omes’ such as
the transcriptome, the pro-
teome, the metabolome, the
interactome etc Examples of
such algorithms are sequence
alignment methods, Bayesian

networks, principal compo-
nent and canonical correlati-
ons analysis, clustering algo-
rithms, Gibbs sampling, Hid-
den Markov Models, Support
Vector Machines, etc

In this lecture, we will guide
the audience through the histo-
rical origins of bioinformatics
and systems biology, by elabo-
rating on those major break-
throughs. We will illustrate
the presentation with many
examples of current mathe-
matical and biological challen-
ges, including disease manage-
ment, computational biomedi-
cine and diagnostics in onco-
logy, unraveling the mitotic cy-
cle of yeast and motif detection
in DNA sequences of plants.

Some introductory references
• Junhyong Kim. Computers

are from Mars, organisms
are from Venus. Computer,
IEEE, July 2002, pp.25-32.

• De Moor B., Marchal K.,
Mathys J., Moreau Y., “Bio-
informatics : Organisms
from Venus, Technology
from Jupiter, Algorithms
from Mars”, European
Journal of Control, vol. 9,
no. 2-3, 2003, pp. 237-278.

• Moreau Y., De Smet F., Thijs
G., Marchal K., De Moor B.,
“Functional bioinformatics
of microarray data : from
expression to regulation”,
Proceedings of the IEEE,
vol. 90, no. 11, Nov. 2002,
pp. 1722-1743.
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Terug op de RUG
Het komt binnen het IWI regelmatig voor dat een student na het afstuderen werknemer bij de
opleiding wordt. Na de studie wiskunde of informatica is er een AIO plaats beschikbaar en
vervolgens kan hij of zij als postdoc verder en eventueel zelfs als docent/onderzoeker. Je zou
kunnen zeggen dat het een vorm van inteelt is, omdat de student/AIO/werknemer in kwestie
eigenlijk maar één werkplek van binnenuit heeft gezien en kent. Het kan ook anders. Hieron-
der twee ’verhalen’ van mensen die na hun studie wiskunde een poos buiten de deur van de
RUG hebben gewerkt, maar vervolgens na een jaar of tien als werknemer weer terugkeren naar
hun oude studieplek.

Wiskunde studeren
Roel Luppes: In het voortgezet onderwijs vond ik wis-
kunde een leuk vak. Ik zag veel opdrachten als puzzeltjes
die opgelost moesten worden. Op voorlichtingsdagen van
de RUG hoorde ik over wiskunde die gebruikt werd om bij-
voorbeeld stromingen van lucht rond vliegtuigvleugels te
berekenen. Dat leek me interessant. In 1986 begon ik met
mijn studie wiskunde aan de RUG.

Gerrit Roorda: In het voortgezet on-
derwijs hoorde ik bij de club leerlin-
gen die wiskunde leuk vond. Redelijke
goede cijfers, een leuke leraar en in-
teressant rekenwerk, met name bij het
vak wiskunde II (o.a vectorrekening)
droegen eraan bij dat ik in 1986 de stu-
die wiskunde koos.

Herinneringen aan de studietijd
Roel Luppes: Samen met 100 andere
studenten van zowel wiskunde als
informatica vulden we de grote col-
legezaal in het WSN gebouw. Van die
100 vielen er in het eerste jaar heel
wat af. Het was ook een grote over-
gang van het vwo naar de universi-
teit. Je had als student veel vrijheid.
Dat was in het begin wel even wen-
nen. In de eerste twee jaar lag het
programma bijna in z’n geheel vast.
Ik vond vooral de toegepaste wis-
kunde vakken leuk, maar in de eerste
twee jaar zaten vooral de meer the-
oretische vakken. Soms was het ge-
woon een kwestie van veel leren en
stampen, zonder dat je daar de zin
van inzag. In het derde jaar wer-
den de keuzemogelijkheden groter
en koos ik vakken als numerieke wis-
kunde en stromingsleer. In die rich-
ting deed ik uiteindelijk ook mijn af-
studeeronderzoek bij dhr. Veldman.
Het ging over het modelleren van
de wind, die bijvoorbeeld vanuit een
heideveld het bos in waait.

Gerrit Roorda: Het eerste trimester begonnen we met Ana-
lyse 1 (Kalma), Logica(?) en Programmeren 1 (v.d. Snep-
scheut). En ja hoor, na 1 trimester geen enkel vak gehaald.
Het was wel even wennen, veel stof in weinig tijd, en soms
maar gewoon overschrijven met de gedachte: thuis lees ik
het allemaal nog eens over. Gelukkig waren na de hertenta-
mens de eerste 14 punten binnen. In de vijf jaren die volg-
den, bracht ik vele uren door in de zalen en zaaltjes van het
Zernikegebouw. Als ik terugdenk komen een aantal herin-
neringen boven: In de loop van de eerste 3 jaar nam de ab-
stractie steeds verder toe. Soms volgde ik vakken waarvan
doel en zin me ontgingen. Stelling - bewijs, lemma, stelling,
bewijs.... Zo ging het maar door. Waarom het nodig, zinvol,
handig, leuk was om van alles te bewijzen werd met toch te
vaak niet duidelijk. Ik herinner me dhr. Stam, die van links
naar rechts door het lokaal ijsbeerde en dan hier, dan daar
een tikje op het bord, de deurpost, de vensterbank gaf. Ook
een bijzondere ervaring was dat we met de hele groep stu-
denten van het vak “geschiedenis van de wiskunde” in een
cafe aan de Vismarkt tentamenbriefjes ontvingen van dhr
van Maanen. Mijn belangstelling ging op den duur steeds
meer in de educatie-richting. Ik volgde alle vakken die ook
maar enigszins betrekking hadden op onderwijs bij dhr van
Streun en dhr Kemme, om vervolgens de postdoctorale lera-
renopleiding te doen, waar je toen nog als wiskundestudent
twee uur salaris kreeg als je 1 lesuur gaf.
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Buiten de deur
Roel Luppes: Het onderzoek resulteerde in een
aantal tijdelijke baantjes. Via Finland (twee
maanden bij het Finnish Meteorological Insti-
tute), Engeland (1 maand met biologen gewerkt
aan wind die langs planten waait) en Haren (fy-
sische geografie in het biologisch centrum) kon
ik uiteindelijke een promotieonderzoek in Eind-
hoven gaan doen over turbulente verbranding.
Na mijn promotie liep mijn weg verder langs
TNO in Delft (berekeningen aan de bomluiken
van de JSF) en een ingenieursbureau in Gronin-
gen (opdrachten vanuit de industrie over stro-
mingen). Deze zesde tijdelijke baan kwam op de
tocht te staan in verband met de teruglopende
economie.

Gerrit Roorda: Na de lerarenopleiding belandde
ik in het voortgezet onderwijs. De RUG raakte uit
mijn blikveld. Werken op school is een druk be-
staan. Met de komst van de tweede fase werd
het ook alleen maar voller. Lessen voorbereiden,
lessen geven, planningen maken voor de leerlin-
gen, PTA’s schrijven (programma van toetsing en
afsluiting), toetsen maken, nakijken, herkansin-
gen maken, inhaalproefwerken in elkaar zetten,
en dan daarbij praktische opdrachten bedenken
en nakijken, contacten met ouders, vergaderen
over het beleid van de school. Het klinkt wat kla-
gerig zo, maar ik heb veel plezier gehad als do-
cent. Je werkt intensief met mensen samen, col-
lega’s en leerlingen, en dat is mooi om te doen.

Terug op de RUG

Roel Luppes: Net op het goede moment belde
mijn afstudeerdocent Arthur Veldman met de
vraag: Wat doe je tegenwoordig? Ik kon aan mijn
zevende tijdelijke baan beginnen als onderzoe-
ker en docent aan de RUG. Nu ik hier terug ben
valt het op dat er weinig studenten zijn. Startte
ik in 1986 nog met zo’n 60 eerstejaars wiskun-
destudenten, nu gaat het om erg kleine aantal-
len. Dat is ook echt anders als ik het vergelijk
met de TU Eindhoven. Daar starten bij werk-
tuigbouwkunde telkens een paar honderd eer-
stejaars. Ook is het onderwijs veel schoolser ge-
worden, bijvoorbeeld doordat huiswerk ingele-
verd moet worden. Eigenlijk is het mooier als
studenten vrijheid hebben, maar aan de andere
kant blijkt het wel nodig dat ze een stok achter
de deur hebben. Het valt me ook op dat infor-
matica veel groter is geworden. Het lijkt wel of
ze zo ongeveer het hele gebouw hebben overge-
nomen.

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 20

Het werk hier bevalt
me goed. Stromingsleer
en alles wat er mee te
maken heeft is min of
meer mijn hobby. Ook
het geven van onder-
wijs doe ik met plezier.
Mijn contract loopt tot
augustus; ik moet maar
kijken wat er dan weer
op mijn weg komt.

Gerrit Roorda: Vanaf 2000 werk ik weer op de
RUG. Als vakdidacticus wiskunde heb ik een
aanstelling deels bij het IWI en deels bij het UCLO

(de lerarenopleiding). Als je dan terugkeert op
de plek waar je gestudeerd hebt, vallen je din-
gen op. Ik moest wennen aan het werken in je
kamertje. Op een school ben je eigenlijk continu
tussen de mensen. Of in het klaslokaal met de
leerlingen, of in de lerarenkamer met veel col-
lega’s of in de sectiekamer met andere wiskun-
dedocenten. Op de universiteit werkt iedereen
in zijn of haar kamertje. Soms met 2 of 3 per-
sonen op een kamer, maar toch een eigen werk-
plek. Natuurlijk heeft dat vele voordelen, maar
het was wel even omschakelen. Een ander aspect
is de complexiteit van de RUG. Misschien geldt
dat voor mij extra omdat ik in meerdere verban-
den werkzaam ben. Het is zo’n grote organisa-
tie. En op allerlei fronten wordt “verbouwd.”
Voorbeelden: invoering Blackboard (elektroni-
sche leeromgeving), Bachelor-master structuur,
major-minor structuur, overgang van trimesters
naar semesters. En deze lijst is niet uitputtend.
Het mooie van het werk aan de RUG is dat je zelf
ook veel bij kunt leren. Door contacten met col-
lega’s en studenten zie je wat er speelt op het ge-
bied van didactiek, onderwijskunde, wiskunde
en didactisch onderzoek. Al met al werk ik hier
met plezier, met af en toe een weemoedige her-
innering aan de school en de leerlingen.
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Bespiegelingen van een directeur Gert Vegter

Gert Vegter is aan de RUG gepromoveerd in de wiskunde in 1983. Sinds september 1984 is hij
als staflid werkzaam bij informatica. Vorig jaar oktober volgde hij Henk Broer op als directeur
van het opleidingsinstituut Wiskunde en Informatica (OWI). Wij hebben hem daarom maar
eens aan de tand gevoeld over zijn visie op het onderwijs.

Is er vanaf 1984 veel veranderd
binnen wat toen de vakgroep in-
formatica was en voor jezelf?
In de eerste jaren na mijn aan-
stelling was de vakgroep In-
formatica in opbouw. Infor-
matica was in die tijd net een
zelfstandige opleiding gewor-
den, maar er was veel te wei-
nig personeel om het onder-
wijs goed op poten te zetten. Ik
begon tegelijk met Jan van de
Snepscheut, destijds de enige
actieve hoogleraar Informatica
naast een aantal wetenschap-
pelijk medewerkers die in de
voorafgaande tijd verantwoor-
delijk waren geweest voor In-
formatica als specialisatie van
de Wiskunde-opleiding. Het
was een leuke periode, waarin
iedereen met veel enthousi-
asme zijn schouders onder het
onderwijs zette. Veel onder-
zoekervaring was er in die
tijd niet. Bovendien legden
het management en de curricu-
lumontwikkeling een te groot
beslag op ieders tijd, want
de personeelsuitbreiding ver-
liep maar langzaam. Lang-
zaam maar zeker is echter de
aandacht voor het onderzoek
vergroot. In de laatste on-
derzoeksvisitatie is één van de
drie onderzoeksgroepen met
hoge scores beoordeeld.

Sinds de invoering van de
MUB, per 1 september 1997,

is de universitaire bestuurs-
vorm drastisch veranderd. In
plaats van één vakgroep Infor-
matica hebben we nu samen
met wiskunde een onderzoeks-
en een opleidingsinstituut, met
elk een directeur. In principe
maakt dit een strakkere aan-
sturing van onderwijs en on-
derzoek mogelijk. Toch is deze
organisatorische scheiding van
de twee hoofdtaken van de
universiteit niet in alle op-
zichten gunstig. Deze schei-
ding loopt eigenlijk door elk
staflid heen. Daarbij word
je als medewerker momenteel
vooral afgerekend op je onder-
zoeksresultaten, die uiteraard
ook iets eenvoudiger te meten
zijn dan je onderwijsprestaties.
Dit vraagt bijna om strategisch
gedrag, waarbij je je onderwijs-
en managementtaken op het
tweede plan zet. In dit op-
zicht blijft het voor ieder van
ons zoeken naar de juiste ba-
lans.

Is je betrokkenheid bij het onder-
wijs veranderd sinds je directeur
bent van het Opleidingsinstituut
Wiskunde en Informatica?
Als directeur besteed ik veel
meer tijd aan het onderwijs
dan voorheen, en dan vooral
op managementniveau. Mijn
onderzoek staat noodzakelij-
kerwijs tijdelijk op een lager
pitje. Mijn tijd gaat vooral

zitten in overleg: met staf-
leden binnen ons eigen op-
leidingsinstituut en met op-
leidingsdirecteuren van andere
instituten en in landelijk ver-
band. Daarbij werk ik veel
meer dan voorheen aan meer-
dere klussen tegelijk. Ook is
het werk veel minder gestruc-
tureerd: het voorbereiden van
een college is een veel duidelij-
ker afgebakende activiteit dan
het werken aan een brede ba-
cheloropleiding, om maar eens
wat te noemen. Waar ik aan
moest wennen is het feit dat
argumenten of een goed plan
alleen niet voldoende zijn: je
moet vooral nagaan hoe het
bestuurlijke krachtenveld eruit
ziet, en wie er voor bepaalde
ideeën te winnen zijn.

Hoe ben je in deze functie terecht
gekomen?
Koos Duppen, destijds porte-
feuillehouder onderwijs in het
faculteitsbestuur, heeft mij ge-
polst nadat Henk Broer, de vo-

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 21
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rige OWI-directeur, intern was
nagegaan wie voor deze func-
tie in aanmerking wilde ko-
men. Als studiecoördinator In-
formatica had ik mij al eerder
gedurende ruim drie jaar met
de organisatie van het onder-
wijs bezig gehouden.

Wat vind je hieraan het meest
spannend?
Het werk trekt mij, omdat ik
het leuk vind om in de orga-
nisatie iets voor elkaar te krij-
gen. Onderwijsvernieuwing
vind ik interessant, vooral met
het oog op de organisatori-
sche aspecten. Ook vind ik
het belangrijk dat bij de op-
bouw van het instituut de be-
langen van de discipline goed
in de gaten gehouden wor-
den. Daarnaast zijn er aller-
lei landelijke ontwikkelingen
waar we ons bij moeten aan-
sluiten, zoals de plannen voor
samenwerking bij het master-
onderwijs wiskunde. De toe-
komst van onze masteroplei-
dingen hangt af van de mate
waarin we in staat zullen
zijn Groningen daarbij goed
op de kaart te blijven zetten.
Ook spannend is de ontwik-
keling van de instroom: zo-
wel bij Wiskunde als Informa-
tica moet het aantal eerste-
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jaars eigenlijk flink toenemen.
Bij Wiskunde zijn we op de
goede weg, met landelijk ge-
zien het grootste aantal nieuwe
eerstejaars in september 2003.
Bij Informatica vind ik de aan-
tallen nog zorgelijk laag.

Ik moet er wel bij zeggen dat
je als directeur in je eentje niet
zoveel voor elkaar krijgt. De
steun van collega’s en studen-
ten is daarbij onontbeerlijk.
De adviesraad van het oplei-
dingsinstituut, waarin naast
de directeur ook de beleids-
medewerker onderwijs, de
studiecoördinatoren en een
student zitting hebben, fun-
geert als één geheel, waarbij de
coördinatoren van de opleidin-
gen Wiskunde en Informatica
vooral op curriculumniveau
actief zijn. Daarnaast spelen
de opleidings-, curriculum-
en examencommissies een be-
langrijke rol bij de kwaliteits-
bewaking en de ontwikkeling
van de programma’s. Ook het
secretariaat, de voorlichtings-
commissies, de studieadvi-
seurs en de roosteraars spelen
een belangrijke rol. Kortom,
het runnen van een opleidings-
instituut is teamwerk.

Invoering van de BaMa-structuur
en de brede bachelorprogramma’s
beogen niet alleen meer studenten
te trekken, maar de student ook
beter toe te rusten voor de eisen
die de arbeidsmarkt aan hen stelt.
Wat voor eisen stelt dat aan de
docenten en hoe geef je daaraan
als directeur een goede sturing?
De discussie over de brede ba-
cheloropleiding concentreert
zich naar mijn smaak te veel

op de inhoud van het onder-
wijs, dus zeg maar wat docen-
ten moeten doceren, en nog te
weinig op de manier waarop
studenten leren. Gibbon1 zei al
in 1782 in zijn Decline and Fall of
the Roman Empire: “But the po-
wer of instruction is seldom of
much efficacy, except in those
happy dispositions where it is
almost superfluous.” Ook wij
zouden moeten nadenken over
het rendement van onze klas-
sieke hoorcolleges, en zelfs van
werkcolleges.

Hoe dan ook, ik vind de
ideeën achter deze vernieu-
wing prima: een breed en flexi-
bel aanbod met ruime keuze
voor de student, met vakken
op verschillende niveaus en
veel aandacht voor academi-
sche vaardigheden. Maar ik
pleit ook voor meer aandacht
voor nieuwe werkvormen, zo-
als probleemgestuurd- en pro-
jectonderwijs. Op beschei-
den schaal zijn deze vormen
van onderwijs al ingevoerd,
ook bij onze opleidingen, maar
van een professionele aanpak
is nog geen sprake. Voor een
deel heeft dit te maken met
ons gebrek aan kennis over hoe
studenten leren, en onze te ge-
ringe ervaring met deze vor-
men van onderwijs. Een ver-
eiste is dus deskundigheidsbe-
vordering van docenten.

Stel, je hebt een onuitputtelijke
zak met geld en die mag je naar
eigen inzicht voor het onderwijs
inzetten. Hoe ziet voor jou de
ideale onderwijsomgeving er dan
uit?
Uit wat ik hiervoor zei over
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deskundigheidsbevordering
zal het geen verrassing zijn
zijn dat ik de extra midde-
len zou willen inzetten om
nieuw onderwijs te ontwik-
kelen, niet alleen voor inhou-
delijke vernieuwing, maar ook
voor de invoering van active-
rende werkvormen. Daarvoor
zou ik professionals, bijvoor-
beeld didactici, willen aanstel-
len die docenten ondersteu-
nen. Bovendien zou ik extra
personeel willen aanstellen zo-
dat de werkdruk omlaag gaat
en docenten dus meer tijd krij-
gen voor hun eigen deskun-
digheidsbevordering op het
terrein van werkvormen en di-
dactiek. Daarnaast zou ik wil-
len investeren in contacten met
het VWO: ik zou onze docen-
ten graag op een aansprekende
manier les willen laten geven
in de tweede fase, zodat leer-
lingen al vroeg in aanraking
komen met onze onderwijs-
cultuur. Omgekeerd lijkt het
mij voor de aansluiting VWO-
WO van groot belang ook le-
raren te betrekken bij ons ei-
gen propedeuse-onderwijs. In
het kader van onze promo-
activiteiten investeren we hier
momenteel al in, maar ik zou
deze activiteiten graag uitbrei-

den.

Uit de onderwijsveranderingen en
de afgenomen instroom van stu-
denten in de beta-disciplines vloeit
voort dat ook de organisatiestruc-
tuur van de faculteit moet worden
aangepast. Wat vind je van het
huidige plan om de bestaande 7
opleidingsinstituten samen te voe-
gen tot 3 (Levenswetenschappen,
Natuurwetenschappen & Techno-
logie, Informatiewetenschappen)?
Ik denk dat het samenvoegen
van bacheloropleidingen on-
ontkoombaar is met het oog
op de instroomproblemen bij
met name natuurkunde, schei-
kunde en wiskunde. De vraag
is hoe herkenbaar de discipli-
nes zullen blijven, maar dat zal
de praktijk over een aantal ja-
ren uit moeten wijzen. Verder
vraagt de ideale brede beta-
bacheloropleiding veel samen-
werking tussen de verschil-
lende disciplines. Ook met het
oog daarop ben ik voorstan-
der van deze concentratie. Wel
ben ik bang voor een bureau-
cratischer organisatie, want het
lijkt mij ondenkbaar de nieuwe
instituten op te zetten zonder
een soort middle-management
op disciplineniveau, tussen de
opleidingsdirectie en de werk-

vloer. Immers, een oplei-
dingsdirecteur nieuwe stijl kan
niet voldoende affiniteit heb-
ben met alle onder hem ressor-
terende disciplines. De inrich-
ting van de nieuwe organisa-
tie is op dit punt nog lang niet
duidelijk.

Op welke manier zou jij graag
zien dat het contact tussen de
afgestudeerden en de opleidingen
zich de komende jaren gaat ont-
wikkelen?
In verband met de accreditatie
vind ik belangrijk dat alumni
ons feedback geven over alle
aspecten van de kwaliteit van
onze opleiding. Dat gebeurt
nu zo af en toe via enquetes,
maar ik zou dit in de toekomst
meer systematisch willen orga-
niseren. Misschien een leuke
taak voor een opleidingsdirec-
teur nieuwe stijl.

1 Van de redactie: Gibbon schreef ook:
”... as soon as I understood the princi-
ples, I relinquished for ever the pursuit of
the Mathematics; nor can I lament that
I desisted before my mind was hardened
by the habit of rigid demonstration so de-
structive of the finer feelings of moral evi-
dence which must however determine the
actions and opinions of our lives” (Me-
moirs of my life).

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 23, 24, 25, 26
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Een verlate toespraak voor Anne van
Streun Jan van Maanen

De lezer verplaatse zich in gedachten naar 23 oktober 2003. Plaats van handeling is Brugstraat
34 in Groningen. Daar bevindt zich de bij de draaibrug over de Aa de kookwinkel van Kamp-
huis. Het is zo’n winkel waarover je lyrisch kunt schrijven, met zijn pracht aan ovenschalen,
vlijmscherpe mesjes en messen en apparaten die het koksleven veraangenamen, maar onze
blik wordt gevangen, even na zessen, door een heer in een nieuw blauw regenjack. Hij gaat
de winkel binnen, vraagt iets bij de toonbank en dan zien we hem afdalen naar de kelder, op-
passend om de nog niet uitgepakte voorraad niet uit de stellingen te stoten. De lezer herkent
deze actieve zestiger direct. Hier is Anne van Streun op weg naar de kelderkeuken waar de
medewerkers van ‘zijn’ Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling zich reeds verza-
meld hebben. In deze keuken met lange tafel gaan ze onder leiding van kok en kookdocent
Dennis een afscheidsdiner voor Anne en voor zichzelf bereiden. Anne neemt afscheid van de
Groningse bètadidactiek.

Het tempo van het filmpje ver-
snelt. Negen venkelknollen
gaan in vieren en koken met
veel azijn en suiker in. Onze
ICT-man tovert bloem en eie-
ren om tot pasta. Drie dap-
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peren fileren de forellen. Sui-
ker verandert in spin, aard-
appelpuree kun je frituren en
verandert dan van kleur en
van naam. Organische che-
mie heeft haar oorsprong in de
kookkunst, en zie, een schei-
kundecollega doet de biefstuk-
ken. Dan gaat het gezelschap
aan tafel. Gemoedelijk ge-
praat, uitwisseling op veler-
lei gebied, van late vakantie-
verhalen tot recente ervarin-
gen met studenten. Voor- en
nadelen van de het Studie-
huis, onderzoeksgeld, en hoe
zal het na-Streunse tijdperk er
uitzien? Wijn. Geen toespra-
ken? Nee, op verzoek van
Anne geen toespraken. Na
het overlijden van zijn vrouw
Klaasje (“mijn lieve Klaasje”)
in maart had hij geen behoefte
aan de plichtplegingen van een
openbaar afscheid. Tot zover
de achtergronden van de nooit
uitgesproken toespraak die nu
volgt.

Beste Anne, zou ik gezegd heb-
ben. Je weet dat wij dit mo-

ment graag nog even uitge-
steld hadden. Volgens de re-
gels had je ons nog drie jaar
langer leiding kunnen geven,
maar door dat soort gegevens
laat jij je niet leiden. Jij kiest
je eigen koers, en bedenkt wat
goed is voor de organisatie,
voor jezelf en op dit moment
vooral voor je familie. Voor je
kinderen en kleinkinderen wil
je meer beschikbaar zijn dan
het werk zou toelaten. De re-
gels stellen je daartoe nu in
staat, en jij hebt besloten om
die koers te kiezen.

Dat brengt me bij een van de
punten waarom ik je zeer ge-
waardeerd en bewonderd heb
(en ik niet alleen), je creativi-
teit in het vormen van beleid.
Je motto leek te zijn: als re-
gels er niet zijn kun je ze zelf
opstellen en zorgen dat ze in-
gevoerd worden. We kennen
allemaal de voorbeelden. Je
hebt je zeer ingezet voor sa-
menhang en samenwerking
binnen de nieuwe structuur
van het UCLO (Universitair
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Centrum voor de Lerarenop-
leiding) en voor de instelling
van een professoraat in de
bètadidactiek. Daar had je ook
zelf belang bij, want je werd
eind 2000 de eerste hoogle-
raar op deze nieuwe leerstoel.
Maar voorop stond en staat
bij jou het belang van de dis-
cipline, het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs in
de bètavakken via het ontwik-
kelen van geschikt onderwijs-
materiaal en via het opleiden
van goed toegeruste docenten.
Onderzoek speelt daarin een
belangrijke rol, want je kunt
niet achter je bureau vaststel-
len wat ’goed’ is. Daarvoor
moet je met je ontwikkelde
spullen de klas in, liever nog
een aantal klassen in. Een ac-
tueel voorbeeld van creatieve
beleidsvorming is je werk op
allerlei niveaus om Bachelors,
na een driejarige opleiding bij

de faculteit waaronder een half
jaar educatieve vakken, een
tweedegraads bevoegdheid te
geven als ze aansluitend aan
het Bachelors-diploma een half
jaar stage lopen op een school.
Deze stage wordt begeleid
door de HBO-lerarenopleiding,
die ook de bevoegdheid uit-
reikt. Daarmee is het oude
MO-A diploma min of meer in
ere hersteld. Jij ben altijd in
staat geweest om goede plan-
nen snel te concretiseren, om
er snel de goede mensen ach-
ter te krijgen, en je kunt op een
mooie reeks resultaten terug-
zien, waarvan ik als laatste de
Masteropleiding ‘Educatie en
Communicatie in de Wiskunde
en Natuurwetenschappen’ aan
de Groningse bètafaculteit
noem. Bij het vijfjarig wor-

den van de bètaopleidingen
is tegelijk vastgelegd dat de
universiteiten hun studenten
dan de keuze zouden moe-
ten bieden tussen afstuderen
in een onderzoeksrichting, in
een communicatie- en educa-
tievariant of in een beleids- of
bedrijfsrichting. De EC-variant
heb je meteen uitgebouwd tot
een aparte opleiding die leidt
tot een diploma Master of Sci-
ence. De rest van het land hield
eerst even de adem in maar
begint nu dit voorbeeld te vol-
gen.

Anne, je bent een docent die
vele oud-leerlingen en oud-
studenten zich zullen herin-
neren. Je hebt stevig door
onderwijsland gestruind, in
1964 nog voor je afstuderen be-
gonnen op het Ichthus College
in Drachten. Verhalen over
die tijd gingen trouwens va-
ker over het schooldecanaat
en de schaakclub dan over je
wiskundelessen. In 1974 stapte
je over naar een dubbele aan-
stelling als wiskundedidacti-
cus, zowel aan de RUG als aan
Ubbo Emmius, de HBO leraren-
opleiding (destijds heette dat
de Nieuwe lerarenopleiding).
Vanaf 1976 deed je dat alleen
aan de RUG, maar de samen-
werking met het HBO, in later
jaren met de Noordelijke Ho-
geschool in Leeuwarden bleef,

recent nog weer met de twee-
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degraads bevoegdheid voor de
universitaire bachelors. Op
dezelfde wijze als je nu de
meeste didactici uit je groep,
die eerst hun sporen in het on-
derwijs verdiend hebben, sti-
muleert om naast hun werk
in de vakdidactiek ook pro-
motieonderzoek te doen, pakte
je dat zelf aan. Met je on-
derzoek over heuristisch wis-
kundeonderwijs, onder leiding
van de befaamde A.D. de
Groot, startte je in 1980 een
groot project, waarin je met-
een de wiskundemethode Wis-
kundelijn volgens je principes
ontwikkelde. In 1989 rondde

je dat af met je proefschrift
Heuristisch wiskunde-onderwijs.
Verslag van een onderwijsexperi-
ment en in de jaren die volg-
den breidde je stap voor stap
je onderzoeksactiviteiten uit,
waarbij je de nieuwe curri-
cula in het voortgezet onder-
wijs en de nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen met pu-
blicaties op de voet volgde.
Vaak werkte je daarin samen
met (groepjes) afstudeerders,
en de laatste jaren was je mede-
begeleider van een reeks proef-
schriften. In de komende jaren
zul je met een nul-aanstelling
aan de RUG verbonden blijven,

juist om de vakdidactici verder
te coachen bij hun promotieon-
derzoek.

Anne, ik wil besluiten met
rond te kijken in deze keuken.
In de afgelopen drie jaar heb je
uit een zootje ongeregeld een
hecht team weten te kweken,
anders was hier niet zo een-
drachtig en lekker gekookt en
gekout. Jouw eigen inzet daar-
bij, jouw steun aan je team was
de basis van dat alles. We dan-
ken je daarvoor en wensen je
veel geluk in je nieuwe levens-
fase.

Alumnidag 2004: een jubileumprogramma
Annemieke Beereboom

Dit jaar viert de Rijksuniversiteit Groningen haar 390-jarig bestaan. Zoals in ieder lustrumjaar
worden alle afgestudeerden van de universiteit wederom uitgenodigd voor een reunie met de
vroegere studiegenoten en een hernieuwde kennismaking met de studierichting. Ook het In-
stituut Wiskunde en Informatica wil deze dag aangrijpen voor een weerzien met haar alumni.
Dat zal gebeuren op ZATERDAG 26 juni 2004. ’s Avonds is er het grote lustrumfeest in de
binnenstad. We hopen velen van jullie die dag te mogen begroeten!

Programma Informatica:
Visie en Visualisatie
In principe bestaat het pro-
gramma uit een gezamenlijk
programma met afgestudeer-
den van alle studierichtingen
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van de RUG. Dat zal vooral ge-
richt zijn op een hernieuwde
kennismaking met en activitei-
ten in de binnenstad.
De hoofdmoot van het infor-
maticaprogramma bestaat uit
een presentatie in het Rea-
lity Center van de Zernike-
borg. Dit RC bestaat uit een
Cube (beter bekend als ‘CAVE’:
Computer Animated Virtual
Environment), een cubusvor-
mige ruimte met vier projectie-
wanden en een ‘Reality Thea-
tre’ (theater met groot beeld-
scherm, geschikt voor grotere
groepen). Jos Roerdink zal

daar een presentatie geven van
kenmerkende aspecten in zijn
onderzoeksprogramma. Jos is
sinds een jaar hoogleraar op
het gebied van visualisatie en
computer graphics. In het arti-
kel hierna staat meer informa-
tie over zijn onderzoeksgebied
en de toepassing daarin van de
Cube.
Een medewerker van het RC

zal ingaan op de toepassing
voor bedrijven bij de presenta-
tie van plannen en visies.
Aanmelden: Stuur een e-mail
naar Annemieke Beereboom,
a.m.beereboom@cs.rug.nl
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Na 1 maart kun je je ook elec-
tronisch aanmelden via de
website www.rug.nl/informa-
tica/informatieVoor/alumni

Programma Wiskunde
Zowel over het gezamenlijk
programma in de binnenstad
als de het programma van
wiskunde wordt op dit mo-
ment nog druk overleg ge-

voerd. Vanaf 1 maart is
deze informatie beschikbaar
op de website van wiskunde
www.rug.nl/wiskunde.
Aanmelden: Electronisch, via
de website.

Jos Roerdink hoogleraar Wetenschappe-
lijke Visualisatie en Computergrafiek
Sinds 1 januari 2003 is Jos Roerdink hoogleraar Wetenschappelijke Visualisatie en Computer-
grafiek. Het gaat om een nieuwe leerstoel bij het IWI, die onder meer is ingesteld ter onder-
steuning van het nieuwe visualisatiecentrum (Reality Center) in de Zernikeborg, en het Neu-
roimaging Centrum van de RUG en het AZG. Jos is in 1983 gepromoveerd aan de Universiteit
Utrecht in de theoretische natuurkunde, waarna hij twee jaar post-doc was aan de Universiteit
van Californië in San Diego. Van 1985 tot 1992 werkte hij aan het Centrum voor Wiskunde
en Informatica te Amsterdam. Sinds 1992 tot zijn aanstelling als hoogleraar was hij UHD bij
het IWI, waar hij zich bezig houdt met beeldverwerking en visualisatie. Jos is lid van de on-
derzoekscholen BCN (Behavioral and Cognitive Neurosciences) en ASCI (Advanced School for
Computing and Imaging).

Vanuit de natuurwetenschap-
pen is er steeds meer behoefte
aan visualisaties van omvang-
rijke reken- en meetgegevens,

en in de levenswetenschappen
(geneeskunde, genoomonder-
zoek) spelen interactieve visu-

alisatiemethoden en beeldvor-
mende technieken zoals PET,
CT of MRI een steeds grotere
rol. De bewerking, analyse en
visualisatie van deze data ver-
eist allerlei technieken uit de
wiskunde en informatica.

Het werken met twee- en drie-
dimensionale beelden heeft
vele aspecten, zowel funda-
mentele als toepassingsge-
richte. Aan de ene kant moet
er efficiënt worden gerekend
om de gewenste informatie uit
de vaak zeer grote data sets
te halen en deze om te zet-
ten in één of meer plaatjes op
het scherm. Hierbij wordt er
vaak gewerkt met technieken
uit de signaalbewerking, zo-
als Fourier of wavelet trans-
formaties. Vaak moet er een
afweging worden gemaakt tus-
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sen rekentijd en beeldkwaliteit.
Met wavelets kun je visualisa-
ties op verschillende schalen
van nauwkeurigheid maken
via de zgn. multiresolutieme-
thode. Voor het interactief ex-
ploreren van data (kijkrichting
veranderen, inzoomen) kun je
volstaan met een eerste ruwe
benadering, die veel minder
geheugen vereist dan de oor-
spronkelijke data. Er kan mee
worden gewerkt om te kijken
of er iets interessants in de data
zit. Indien gewenst, kun je de-
tail data die je nog achter de
hand hebt, toevoegen voor een
nauwkeuriger beeld.

Visualisatie wordt tegenwoor-
dig vaak in één adem met High
Performance Computing ge-
noemd. Het gebruik van deze
faciliteiten vereist de ontwik-
keling van interactieve com-
putergrafiek en Virtual Reality
technieken, iets waar de on-
derzoeksgroep zich in de toe-
komst meer mee bezig zal gaan
houden.

Ook het modelleren en be-
werken van driedimensio-
nale voorwerpen vereist pre-
cisie en robuuste algorit-
men. Via metingen (b.v. met
een laser scanner of een CT
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scanner) krijgen we informa-
tie over een voorwerp in de
vorm van een eindig aantal
meetpunten, waaruit we het
oorspronkelijke voorwerp wil-
len reconstrueren. We hebben
dan bepaalde garanties nodig
om te zorgen dat het gerecon-
strueerde voorwerp niet op-
eens allerlei artefacten zoals
gaten bevat. Hierbij hebben we
wiskundige concepten zoals
topologie, en efficiënte algo-
ritmen uit de computationele
geometrie nodig. Vaak wor-
den oppervlakken door mid-
del van grote aantallen drie-
hoekjes voorgesteld. Het pro-
bleem is hier dat je nogal veel
(tienduizenden) driehoekjes
nodig hebt om oppervlakken
een beetje glad te laten lijken.
Vaak heb je zoveel driehoek-
jes dat je niet meer interactief
met de voorwerpen kunt wer-
ken. Dan kunnen er decimatie-
methoden worden toegepast
die het aantal driehoekjes kun-
nen terugbrengen zonder dat
er teveel aan visuele kwaliteit
wordt ingeboet.

Aan de toepassingsgerichte
kant is er een sterke nadruk op
onderzoek in de levensweten-
schappen (biologie, medische
wetenschap). Er is in Gronin-
gen een nieuw centrum voor
neuroimaging opgericht waar
vijf faculteiten van de RUG bij
betrokken zijn: FWN, de Medi-
sche faculteit, Letteren, PPSW

en Filosofie. In dit centrum
worden bijvoorbeeld functio-
nele MRI-scans van het brein
gemaakt. Iemand in een MRI-
scanner krijgt opdracht een
taak uit te voeren, bijvoorbeeld

een motorische taak zoals het
knippen met de vingers. Of
er wordt een visuele stimulus
gegeven; of woorden en zin-
nen worden aangeboden als
het om taalverwerking in het
brein gaat. Al dat soort taken
geeft aanleiding tot hersenacti-
viteit die wordt geregistreerd.
Achteraf wordt bekeken of er
bepaalde hersengebieden zijn
die vooral actief zijn bij be-
paalde taken. Het verschil
tussen activiteit in rust en ac-
tiviteit tijdens een taak kan
heel klein zijn, een paar pro-
cent. Hierdoor heb je te maken
met kleine signalen die uit data
moeten worden gehaald waar
ook nog eens veel ruis op zit.
Die ruis moet er in een voorbe-
werkingsstap eerst uitgefilterd
worden. Daarna wordt er een
statistische analyse op de ge-
vonden signalen toegepast, en
tenslotte wordt de significante
activiteit gevisualiseerd. In de
figuur is een voorbeeld van
multimodale visualisatie van
functionele en anatomische
MRI data in de Reality Cube
van de RUG te zien. Eén van
de onderzoeksprojecten in de
groep betrof het gebruik van
wavelets om de ruis te filteren
op zo’n manier dat de echte
hersenactiviteit zoveel moge-
lijk ongemoeid wordt gelaten.
Ook daarvoor blijken wave-
lets weer een heel geschikt
instrument te zijn. Nieuwe
AIO-projecten die net gestart
zijn richten zich op de toepas-
sing van moderne technieken
bij de visualisatie van EEG en
MRI data. Ook krijgt de rol
van de menselijke perceptie
steeds meer aandacht in de
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visualisatie: dat kan zijn het
gebruik van geluid, tast, geur
(de multisensorische visuali-
satie), maar ook kennis over
specifieke eigenschappen van
de menselijke waarneming die
gebruikt kan worden om tot
effectievere visualisaties te ko-
men.

In de biologie loopt er op dit
moment een project op het ge-
bied van de zgn. genomics,
nl. het visualiseren en explore-
ren van patronen in genetische
netwerken. Hierin wordt in
het kader van een NWO project
samengewerkt met de groep
Moleculaire Genetica van de
RUG. Experimenteel kan men
tegenwoordig via de microar-
raytechniek de activiteit van
alle genen in een cel gelijktijdig
bepalen via zgn. expressiepro-
fielen. Zelfs een ééncellig orga-

nisme zoals een bacterie heeft
al duizenden genen, die el-
kaars activiteit beı̈nvloeden via
bepaalde eiwitten waarvoor de
genen coderen. Om enigszins
greep te krijgen op dit com-
plexe geheel wordt in toene-
mende mate visualisatie van
belang, o.a. het gebruik van
graafvisualisatie waarbij de in-
teracties tussen de genen wor-
den voorgesteld als een groot
netwerk. Probleem is dat die
netwerken te groot en complex
zijn om in hun geheel op het
beeldscherm te zetten. Ook
hier wordt gekeken naar ma-
nieren om de informatie te re-
duceren via clustering en hi-
erarchische technieken, en in-
teractie van de gebruiker met
het netwerk mogelijk te ma-
ken.

Nieuwe samenwerkingspro-

jecten liggen in het verschiet
met Ritsert Jansen, de hoog-
leraar Bioinformatica, en de
astronomen van het Kapteyn
centrum en Astron in het ka-
der van het zgn. Lofar (Low
Frequency Array) project. Ten-
slotte is er sinds kort ook het
Groningen Visualisation Cen-
tre (GVC), waar de activiteiten
op visualisatiegebied aan de
RUG en Hanzehogeschool via
een eigen web portal zichtbaar
worden gemaakt.

Meer informatie Meer in-
formatie over de onder-
zoeksgroep Wetenschappe-
lijke Visualisatie en Compu-
tergrafiek is te vinden op
www.rug.nl/informatica/onderzoek
/programmas/svcg. Voor de
web portal van het GVC, zie
www.rug.nl/gvc.

Terugblikken op de studietijd
Hoeveel studenten zouden er inmiddels afgestudeerd zijn bij wiskunde en informatica? Sinds
1990 worden er overzichten bijgehouden per afstudeerrichting. Tussen 1990 en nu studeerden
er bij wiskunde en informatica ruim 500 studenten af. Maar de studie bestaat natuurlijk al veel
langer. De redactie van ALUMNIEUWS vroeg vier studenten uit verschillende jaren om terug
te blikken op hun studietijd aan de hand van vier vragen. Hieronder de reacties.

Hans van der Bij
(afgestudeerd 1981)

Wat vond je tijdens de stu-
die wiskunde het leukste vak en
waarom? Ik vond vooral in de
begin jaren van de studie de
fundamentele wiskunde vak-
ken, zoals topologie leuk. Ze
werden vaak op stimulerende
wijze gegeven. Langzamer-
hand ontstond er bij mij meer

behoefte aan toepassingsmo-
gelijkheden. In de tweede helft
van de studie heb ik daarom
meer plezier beleefd aan meer
toegepaste vakken zoals (ma-
thematische) statistiek en sys-
teemtheorie.

Wie vond je een goede of leuke
docent en waarom? Diverse do-
centen hebben tijdens de stu-
die indruk op mij gemaakt. In

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 30
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de eerste plaats is daar mijn
afstudeerhoogleraar Jan Wil-
lems, vanwege zijn stimule-
rende, humoristische manier
van les geven. Ook Willem
Schaafsma heeft indruk op mij
gemaakt, vooral om zijn prik-
kelende manier van optreden,
waar wij ons regelmatig over
opwonden, maar waardoor we
wel sterk gemotiveerd werden
om de zaken goed te doen.
Verder herinner ik mij Erik
Thomas en Aad Dijksma van-
wege hun uitstekende manier
van les geven. Ze gaven ove-
rigens beiden gruwelijk moei-
lijke examens. Tenslotte heb ik
plezierige herinneringen aan
Henk Buurema en Hendrik
Hoogstraten vanwege hun eer-
lijke en rechtvaardige manier
waarop ze als voorzitter van
de opleidingscommissie en als
decaan de faculteit destijds be-
stuurden.

Wat voor werk doe je nu? Sinds
1985 ben ik als universitair
docent verbonden aan de fa-
culteit Technologie Manage-
ment (destijds Bedrijfskunde)
van de Technische Universiteit
in Eindhoven. Ik houd mij
vooral bezig met het geven van
colleges, het begeleiden van af-
studeerders en het doen van
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onderzoek op het gebied van
kennis- en innovatie manage-
ment.

Wat heb je in je studententijd niet
gedaan wat je achteraf spijt? Ik
heb zeven jaar over mijn stu-
die gedaan, die destijds nomi-
naal zes jaar was. Daardoor
ben ik in staat geweest tijdens
mijn studie veel extra dingen te
doen. Ik heb dan ook niet het
gevoel dat ik naast mijn studie
heel veel gemist heb. Tegen-
woordig ontdek ik wel vaak
dat ik als (voormalig) wiskun-
dige wordt aangesproken als
expert op het gebied van statis-
tiek in de sociale wetenschap-
pen. Daarover heb ik in mijn
studie echter niets geleerd, dat
ervaar ik momenteel wel als
een gemis.

Willem Jan van Andel
(afgestudeerd 1988)

Wat vond je tijdens de studie wis-
kunde het leukste vak en waarom?
Met name algebraı̈sche meet-
kunde en algebraı̈sche getal-
theorie hebben mij altijd ge-
boeid. Tijdens mijn afstudeer-
fase heb ik mij in het bijzonder
gericht op het fenomeen ellipti-
sche krommen. Toen (in 1988)
was nog niet bekend dat de
theorie van elliptische krom-
men een belangrijke schakel
zou vormen in het bewijs van
de laatste stelling van Fermat.
Ook reeksen heb ik altijd leuk
gevonden. Je dacht op een ge-
geven moment een redelijke
intuı̈tie te hebben ontwikkeld
ten aanzien van de vraag of
een reeks al dan niet conver-
geert, maar soms bleek je intu-

itie je lelijk in de steek te laten.
De reeks van inversen van de
natuurlijke getallen divergeert
en dat geldt zelfs voor reeks
van inversen van de priemge-
tallen, maar als in de eerste
reeks de inversen van natuur-
lijke getallen die in het tien-
tallig stelsel tenminste een nul
bevatten worden weggelaten,
convergeert de reeks naar een
getal in de buurt van de 23.

De getallen zonder nul zijn dus
kennelijk op den duur dunner
gezaaid dan de priemgetallen.
Intuı̈tief voelt dat niet zo, mis-
schien omdat het enerzijds kin-
derlijk eenvoudig is een wille-
keurig groot getal zonder nul
te construeren en het ander-
zijds zelfs met behulp van de
computer razend moeilijk is
om zeer grote priemgetallen op
te sporen.

Wie vond je een goede of leuke
docent en waarom? Ik bewaar
aan veel docenten goede her-
inneringen. Als ik er toch
twee moet noemen zijn dat Van
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der Put en Hesselink. Bij Van
der Put ben ik afgestudeerd.
Zijn brede kennis op het ter-
rein van de algebraı̈sche meet-
kunde en getaltheorie vond
ik inspirerend en daarnaast is
hij een buitengewoon aimabel
mens. Van het laatste vak
dat ik bij Hesselink volgde –
Affiene ringen— heb ik geen
college gemist. Van de meeste
andere vakken die ik gevolgd
heb kan ik dat niet zeggen.

Wat voor werk doe je nu? Sinds
1990 ben ik advocaat, heel wat
anders dus. Tijdens mijn doc-
toraal wiskunde heb ik rech-
ten als tweede studie gedaan
en na lang wikken en wegen
heb ik er uiteindelijk voor ge-
kozen daarin verder te gaan. Ik
heb geen spijt van die keuze,
maar mis de wiskunde bij tijd
en wijle wel.

Wat heb je in je studententijd niet
gedaan wat je achteraf spijt? Ik
vind het moeilijk een specifiek
voorbeeld te noemen. In al-
gemene zin kan ik wel zeggen
dat de overgang (binnen en-
kele jaren tijd) tussen studeren
enerzijds en een werkend be-
staan en een gezin met kleine
kinderen anderzijds je achteraf
doet realiseren hoezeer je in
je studententijd de tijd aan je-
zelf hebt. Later denk je dan
wel eens : had ik die tijd niet
(nog) nuttiger kunnen beste-
den ? Ik houd bijvoorbeeld van
schaatsen en als er nu natuur-
ijs ligt sta ik in het weekend
desnoods voor dag en dauw
op om een uurtje op Loos-
drecht te kunnen schaatsen.
In mijn studententijd waren er

drie strenge winters achter el-
kaar (’85 - ’87) maar ik herin-
ner mij eerder dat ik tijdens die
winters tot het middaguur uit-
sliep dan dat ik vroeg opstond
om op een prachtige winter-
ochtend een schaatstocht door
Groningen of Friesland te gaan
maken. Maar goed, dat hoort
ook een beetje bij het studen-
tenleven; mijn vrienden ver-
ging het doorgaans niet an-
ders.

Barbara van Amerom
(afgestudeerd in 1994)

Wat vond je tijdens de studie wis-
kunde/informatica het leukste vak,
en waarom? Dat was denk
ik geschiedenis van de wis-
kunde I en II. Het was eigen-
lijk het eerste vak waar ik de
menselijke kant van de wis-
kunde te zien kreeg: waar wis-
kunde en wiskundige proble-
men vandaan komen en dat
wiskunde mensenwerk is, zeg
maar. In deel 1 passeerden
allerlei tijdperken en culturen
kort de revue; in deel 2 kon-
den we een eigen onderwerp
kiezen dat we vervolgens aan
de groep moesten presenteren.
Ik merkte dat ik steeds nieuws-
gieriger werd naar de manier
waarop wiskunde zich door de
eeuwen heen ontwikkeld heeft
en ook hoe mensen tot nieuwe
inzichten kwamen.

Wie vond je een goede of leuke
docent en waarom? Ik ben
bij mijn afstuderen begeleid
door twee docenten, Jan van
Maanen voor geschiedenis van
de wiskunde en Anne van

Streun voor didactiek. Zij
waren allebei een grote in-
spiratie voor mij, niet alleen
vanwege de liefde voor hun
vak maar ook vanwege hun
persoonlijke benadering. Zij
hebben mij bovendien gesti-
muleerd om na mijn studie
de lerarenopleiding te volgen
en om vervolgens promotie-
onderzoek te gaan doen naar
een stukje geschiedenis van de
wiskunde in de wiskundeles.
Ik heb van beide ontzettend
veel geleerd, en mede dankzij
hen werk ik nu nog in het on-
derwijs.

Wat voor werk doe je nu?
Sinds mijn afstuderen ben
ik docent wiskunde in het
voortgezet onderwijs, hoe-
wel ik van september 1995

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 32
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tot mei 2002 ook onderzoek
heb gedaan aan het Freudent-
hal Instituut in Utrecht. Inmid-
dels ben ik moeder van twee
kinderen en heb ik gemerkt
dat het hebben van een gezin
en één baan een hele opgave is.
Ik heb gekozen voor het lesge-
ven omdat het contact met de
leerlingen me op dit moment
meer aanspreekt dan de we-
tenschap, maar wie weet denk
ik er over een paar jaar anders
over.

Wat heb je in je studententijd niet
gedaan wat je achteraf spijt? Mis-
schien had ik me wat breder
kunnen oriënteren op de ar-
beidsmarkt. Ik ben er in mijn
derde studiejaar - als studen-
tassistent - achter gekomen dat
ik het leuk vond om mensen
wiskunde bij te brengen, en
heb toen dus al gekozen welke
kant ik op wilde. Daardoor
heb ik niet meer de moeite ge-
nomen om verder te kijken, of
het een baan in het bedrijfsle-
ven bij mij zou passen, bijvoor-
beeld door ergens stage te lo-
pen.

Theresa Helmholt-Kleefsman
(afgestudeerd 2000)

Wat vond je tijdens de studie wis-
kunde/informatica het leukste vak,
en waarom? Leren en Onder-
wijzen. Dat vak heb ik in het
begin van mijn derde jaar ge-
volgd. Aan de ene kant was
het een leuk vak omdat ik het
onderwijs interessant en leuk
vind. Aan de andere kant was
een speciaal vak, omdat het
zo anders was na alle toch
behoorlijk theoretische wis-
kundevakken van de eerste
twee jaren. So wie so waren
de vakken van de latere jaren
leuk, omdat je een stuk meer
kon kiezen en specialiseren.

Wie vond je een goede of leuke
docent en waarom? Hoogstra-

ten was een leuke docent, en
hij gaf ook nog eens leuke
vakken: mathematische fysica,
stromingsleer en nog wat meer
gespecialiseerde vakken voor
de technische mechanica stu-
denten. Hij was ook een erg
goede docent, kon de stof altijd
goed overbrengen. De monde-
lingen aan het eind van het vak
waren altijd wat minder leuk.

Wat voor werk doe je nu? Ik
ben sinds november 2000 AIO

bij de groep Technische Mecha-
nica en Numerieke Wiskunde
in Groningen. Daar werk ik
mee aan een project dat meer
inzicht wil krijgen in krachten
van golven die over het dek
van een schip gaan of tegen
de boeg van het schip aanknal-
len. Ik ben bezig een nume-
rieke methode verder te ont-
wikkelen, zodat we die krach-
ten kunnen berekenen.

Wat heb je in je studententijd niet
gedaan wat je achteraf spijt? Wat
meer vakken in andere studie-
richtingen gevolgd. Je kunt
zonder veel moeite veel bre-
dere kennis krijgen van aller-
lei dingen wat me nu wel aan-
spreekt.

Waar-is-wat puzzelfoto nr. 33, 34, 35, 36
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Systeembeheer Harm Paas

Aan het woord is Harm Paas, een van de oudgedienden bij informatica, en verantwoordelijk
voor het systeembeheer.

Ik zit hier al vanaf 1985, als
opvolger van de toenmalige
systeembeheerder Kees Straat-
man. Het grappige was dat
Kees toen ik hem opvolgde
nog student was! Het was
zelfs zo dat in de begintijd, en
ik praat dan over 1978, al het
systeembeheer door oudere-
jaars studenten werd gedaan.
Op dat moment wisten de stu-
denten veel meer van de sys-
temen dan de staf. De taken
namen echter toe en op een
gegeven moment werden de
werkzaamheden te omvang-
rijk voor een student om dat
naast zijn studie er nog bij te
doen. In het bijzonder nam
het gebruik van de computer-
systemen toe. Eigenlijk be-
gint dan ook hier mijn ver-
haal bij informatica en werk
ik in 1985 als de eerste regu-
liere systeembeheerder. Tij-
dens deze eerste jaren zaten
we nog in het WSN gebouw.
Alles was nog kleinschalig en
er was voldoende ruimte om
te pionieren. Met kleinschalig
moet je dan denken aan een
PDP11, en VAX, en ongeveer
10 terminals die hiermee ver-
bonden waren. Met weemoed
denk ik nog wel eens terug aan
deze tijd; Illegaal RS232 kabels
trekken door de gangen om
nieuwe terminals aan te slui-
ten (als er maar een gat in de
muur zat waar de kabel door-
heen kon). Ook de zorg was
nog heel anders, veel meer ge-

richt op het draaiende hou-
den van de hardware. Het was
toen nog heel acceptabel dat
een machine enkele dagen stuk
was. Tegenwoordig is de hard-
ware gelukkig een stuk be-
trouwbaarder geworden. Maar
nu wordt eigenlijk een onder-
breking van enkele minuten al
niet meer geaccepteerd. Veel
software om te onderhouden
en te installeren was er nog
niet. Zaken als e-mail waren
er al wel, maar alleen van ma-
chine naar machine. De con-
nectiviteit zoals we die nu ken-
nen tussen computersystemen
was er nog niet. Maar dat ver-
anderde snel. In dit opzicht

was vooral 1988 een belang-
rijk jaar vanuit mijn oogpunt
als systeembeheerder. Inter-
net begon langzaam op gang
te komen, en dat was een echte
revolutie, niet alleen voor de
gebruiker maar ook voor mij
als systeembeheerder. Ik weet
nog goed dat eind 1988 het
mogelijk was om IP connec-
tivity te krijgen. SURF-net
(Stichting Universitaire Re-
ken Faciliteiten) weigerde op
dat moment echter IP-verkeer
toe te staan. We hebben toen
maar een boze brief naar het
College van Bestuur gestuurd
om IP connectivity af te dwin-
gen — “we doen het zelf wel
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Hackers: Ja dat is een probleem op alle ni-
veaus. De eerste keer dat ik er mee te ma-
ken kreeg was heel vriendelijk en voor reke-
ning van een medewerker van informatica.
Zo kreeg ik de opmerking: ”weet je dat ik root
kan worden”. Daarnaast zijn er wel ernstige
zaken geweest en met name rond de kerst. De
eerste grote zaak was ook rond de kerst 1991.
Van buiten had de hacker vanuit Eindhoven
via Zweden en Duitsland zich bij informatica
toegang tot de systemen verschaft. De poli-
tie (CRI) is er toen zelfs bijgehaald. Ook het
rekencentrum was getroffen. Daarna zijn er
nog twee keer voorvallen geweest. De laat-
ste keer is nu echter al weer vier jaar geleden.
Dat wil niet zeggen dat het niet geprobeerd
wordt. Op dit moment zijn er ongeveer elke
minuut pogingen.

als SURF het niet wil doen.”
Dit was natuurlijk hoog spel,
maar na 14 dagen ging SURF

toch overstag. Ik kreeg uit-
eindelijke de beschikking over
één IP adres! Van het re-
kencentrum kreeg informatica
129.125.5.xxx, want de eerste
vier wilden ze zelf houden.
Vanaf dat moment bestond er
dus het domein “cs.rug.nl.”
Ondertussen waren er ook al-
lerlei hardware veranderingen.
We kregen SUN3 workstations
(3 stuks!) voor studenten en
medewerkers. Deze werden
vol trots in een daarvoor speci-
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aal ingerichte ruimte gezet.
Workstations stonden in die
tijd nog niet bij medewerkers
op hun bureau. Als je op een
SUN wilde werken dan ging je
naar het zg. Solarium. Maar
net zo onstuimig als het In-
ternet veranderde, verging het
ook onze computerinfrastruc-
tuur. Medewerkers kregen ter-
minals op hun bureau en er
kwamen in hoog tempo meer-
dere SUN3 workstations. Het
grappige was wel dat we in die
tijd onze machines nog RUG1
t/m RUG21 konden noemen.
Er lag nog geen claim op de
naam RUG omdat we de enige
groep waren op de universiteit
met computers. Om alles even
weer een plaats in de tijd te
geven, ik praat nu over 1989.
We hadden ongeveer 30 mede-
werkers, de practica facilitei-
ten bestonden toen uit 10 ter-
minals die met een VAX ver-
bonden waren. Dit lijkt mis-
schien wat weinig, maar er wa-
ren wel veel practica die op
speciale hardware/computers
uitgevoerd werden.

Na 1989 is alles eigenlijk ont-
ploft. Nieuwe ontwikkelin-
gen volgenden elkaar in hoog
tempo op. Het aantal machines
nam toe van 4 HP servers met
32 X-terminals voor de practica
in 1990, tot het huidige practi-
cum systeem met meer dan 80
PC’s met linux en een centrale
file server. Met de verhuizing
naar het nieuwe gebouw, ik be-
doel het huidige IWI-gebouw,
is ook het systeembeheer van
wiskunde en informatica sa-
mengevoegd. Tot 1990 werkte
wiskunde altijd los van infor-

matica. Zij hadden losse PC’s
met MS-dos, terwijl wij bij in-
formatica altijd voor een net-
workomgeving met UNIX ge-
kozen hadden.

Het pionieren van de begintijd
is er helaas nu niet meer bij.
Het systeem moet nu blijven
lopen en nieuwe veranderin-
gen kun je niet eerst uitprobe-
ren. Het aantal applicaties is
sterk toegenomen en ook is de
afhankelijkheid van de compu-
ter infrastructuur steeds groter
geworden. Nu staan de ge-
bruikers binnen twee minuten
bij mij in het kantoor als de e-
mail het even niet doet. Als
je mij nu vraagt of het werk
er leuker op geworden is, dan
moet ik helaas zeggen: Nee,
het is saaier geworden, niet
meer zo spannend. Er zijn
geen schokkende veranderin-
gen. De muis bijvoorbeeld be-
staat al weer een tijdje en is nog
steeds hetzelfde. Ook sta ik als
systeembeheerder steeds ver-
der weg van de machine. Soft-
ware en hardware zijn steeds
complexer geworden. Je moet
door veel lagen heen kijken
om problemen op te sporen.
Door dit alles is mijn werk
anders geworden. Vroeger
was er maar één type gebrui-
ker (een student of medewer-
ker die heel veel van compu-
ters wist). Tegenwoordig zit-
ten daar ook gebruikers bij de
helemaal niets van computers
weten. Vroeger was ik voor-
namelijk technicus, nu moet ik
van tevoren schatten op welk
niveau het antwoord gegeven
moet worden.
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Toen ik hier kwam had ik ook
een heel andere verwachting
van informatica. Ik dacht dat
iedereen wel heel veel zou we-
ten van computer systemen.
Dit bleek echter een grote mis-
rekening. Behalve dan die
student- annex systeembeheer-
ders. Dat is nu nog steeds niet
veranderd. En nog steeds we-
ten sommige AIO’s en studen-

ten meer van de systemen dan
veel medewerkers.

Voor de toekomst verwacht ik
niet dat de veranderingen op
hardware en software gebied
zo snel zullen gaan als in het
verleden. De grootste veran-
deringen liggen nu waarschijn-
lijk op organisatorisch gebied.
Momenteel is de drang om IT-

diensten te centraliseren groot.
De afstand tussen IT-personeel
en gebruikers zal daardoor nog
verder toenemen, voor het IWI

is dat niet gunstig. Ik kies er-
voor de expertise, zeker voor
het IWI zo dicht mogelijk bij
onze gebruikers te laten.

Harm Paas is systeembeheerder, tesamen
met Jurjen Bokma en Peter Arendz.

Personalia
Aanstellingen
• Op 10 oktober 2003 heeft

Erik Thomas afscheid ge-
nomen i.v.m. zijn nade-
rende pensionering. Speci-
aal voor deze gelegenheid
organiseerde het IWI een
Thomas-dag in het Acade-
miegebouw met sprekers
uit binnen- en buitenland.
Erik was sinds 1973 aan ons
instituut verbonden. Zie
verder het artikel van Jan
Stegeman.

• Anne van Streun nam op
23 oktober afscheid als di-
recteur van het Instituut
voor Didactiek en Onder-
wijsontwikkeling van de
faculteit W&N. Hij werkte
bij Wiskunde & Informa-
tica sinds 1974. Elders in
dit nummer heeft Jan van
Maanen een stuk over hem
geschreven.

• Per 1 november 2003 is Mi-
chael Biehl in dienst getre-
den als tenure-track assis-
tant professor bij Intelligent
Systems

Promoties
• 9 mei 2003: Erwin Loots,

Fluid-structure interaction in

hemo-dynamics, promotores
Arthur Veldman, Hendrik
Hoogstraten, B. Hillen

• 27 juni 2003: Madhu Belur,
Control in a behavioral con-
text, promotor Jan Willems.

• 5 september 2003: Barteld
Kooi, Knowledge, chance and
change, promotor Gerard
Renardel, L.C. Verbrugge

• 20 oktober 2003: Renato Vi-
tolo, Bifurcations of attrac-
tors in 3D diffeomorphisms:
a study in experimental ma-
thematics, promotores Henk
Broer, C. Simó en Floris Ta-
kens.

• 31 oktober 2003: Gert-Jan
van der Heiden, Weil pai-
ring and the Drinfeld modu-
lar curve, promotor Marius
van der Put.

• 14 november 2003: Simona
Grigorescu, Texture analy-
sis from two different perspec-
tives: signal processing and
structural analysis, promo-
tor Nicolai Petkov.

• 19 januari 2004: Cosmin
Grigorescu, Contour detec-
tion and shape recognition
in image analysis, promotor
Nicolai Petkov.

• 5 maart 2004: Geert Fek-

ken, Numerical simulation
of free-surface flow with mo-
ving rigeous bodies, promo-
tor Arthur Veldman.

• 5 maart 2004: Arnold
Meijster, Efficient sequential
and parallel algorithms for
morphological image proces-
sing, promotores Jos Roer-
dink en Wim Hesselink.

Prijzen e.d.
Ook dit jaar heeft een aan-
tal van onze propedeuse-
studenten een prijs ontvan-
gen, toegekend door de Ko-
ninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen.
Op 27 november 2003 wer-
den deze in Haarlem uitgereikt
aan Thomas ten Cate (Informa-
tica) en Mai Ho (Wiskunde).
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Het bureau van Wiskunde & Informatica
In de afgelopen jaren heeft er een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden bij het
bureau (zeg maar het administratieve centrum) van Wiskunde & Informatica, die tot doel had-
den het werk efficiënter te verdelen. Voor het diverse ’bureau’-personeel blijkt deze ’herstruc-
turering’ een vooruitgang.

In het verleden had het insti-
tuut twee secretariaten : één
voor Wiskunde en één voor
Informatica. Zij werkten on-
der verantwoordelijkheid van
de beheerder. Toen in 1997
de Wet Modernisering Uni-
versitaire Bestuursorganisatie
(MUB) werd ingevoerd, was
het tijd om de organisatie
van de secretariaten onder de
loep te nemen. Onder de
MUB moesten OBP-ers, waar-
toe ook het secretariaatsper-
soneel behoort, worden inge-
deeld bij het Onderwijs- òf het
Onderzoeksinstituut van Wis-
kunde & Informatica (OWI of
IWI). Geen gemakkelijke taak,
daar de verschillende secre-
tariaten een scala aan werk-
zaamheden verrichtten voor
zowel onderwijs- als onder-
zoek. Het personeel werd ge-
vraagd hun taken te inventari-
seren en uit te splitsen in on-
derwijs, onderzoek en overig.
Het aanbod aan werkzaamhe-
den werd nog uitgebreid met
diverse taken die voortvloei-
den uit de invoering van de
MUB. Er kwam een organi-
satiesschema te voorschijn op
grond van taakomschrijving,
taakomvang, kennis, ervaring,
en zwaarte van de functie. Aan
de hand daarvan werd beslo-
ten de secretariaten te split-
sen. Er kwam een algemeen se-
cretariaat, de directeuren van

IWI en OWI kregen een eigen
secretaresse en het Onderwijs-
bureau (met daarin de Onder-
wijsadministratie en de Inter-
nationalisering) verscheen. Er
werden goede afspraken ge-
maakt over wederzijdse ver-
vanging. In de jaren hieropvol-
gend zijn er uiteraard alweer
de nodige zaken veranderd: er
kwamen nieuwe hoogleraren
die een eigen secretaresse toe-
bedeeld kregen. Zo veran-
derde de taak van een aantal
medewerksters opnieuw.

Zo ziet het bureau er na alle
veranderingen uit: Annemieke
Beereboom, Internationalisering
en Voorlichting; Esmee Elshof,
algemeen secretariaat; Desiree
Hansen, secretaresse Bioinfor-
matica en Wetenschappelijke
Visualisatie en Computer Gra-
fiek; Mariette Holthof, secreta-
resse OWI; Ineke Kruizinga, on-
derwijsadministratie; Yvonne
Vergnes, secretaresse Software
Engineering en ondersteuning
zakelijk coördinatoren; Helga
Steenhuis, secretaresse IWI

Een aantal van hen zal u zeker
bekend zijn. In dit rijtje me-
dewerkers mist u wellicht Ja-
nieta de Jong. Zij zit nog steeds
bij Wiskunde & Informatica,
maar werkt tegenwoordig, sa-
men met Alphons Navest, als
zakelijk coördinator. Verder

werd eerder de bibliotheek van
Wiskunde & Informatica ook
tot het bureau gerekend. Sinds
de invoering van de MUB is
dat veranderd: zij valt nu orga-
nisatorisch rechtstreeks onder
het facultaire beheer. Toch is
er in de verhoudingen weinig
veranderd, en werken beide bi-
bliothecarissen nog steeds met
plezier voor staf en studen-
ten van Wiskunde & Informa-
tica. Tegenwoordig zijn dat
Hilda Koster en Joke Bulthuis.
Anja Hazenberg, jarenlang een
vertrouwd gezicht in de bi-
bliotheek, heeft haar carriere
voortgezet als personeelscon-
sulent. Zij werkt vanaf 2000
met veel plezier bij de faculteit
Sociale Wetenschappen.

Hoe ervaart het personeel deze
veranderingen? Een aantal van
hen werkt hier al geruime tijd, en
heeft één en ander van nabij mee-
gemaakt.

Mariette Holthof werkt sinds
1988 bij Wiskunde & Informa-
tica, en is vanaf 1997 secreta-
resse van de opleidingsdirec-
teur Gert Vegter (zie het inter-
view met hem, elders in dit
blad). Zij vindt de herstruc-
turering van het bureau per-
soonlijk een verbetering, maar
het valt haar op dat het con-
tact met het wetenschappelijk
personeel minder is dan voor
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1997. In haar tijd als afdelings-
secretaresse bij Wiskunde had
ze de indruk dat er vaker een
beroep werd gedaan op het se-
cretariaat, en dat daardoor de
contacten met de wetenschap-
pelijke staf wat intensiever wa-
ren.

Ook Desiree Hansen werkt al
enige tijd (sinds 1990) bij ons
instituut. Aanvankelijk als
afdelingssecretaresse bij Infor-
matica, later op het algemeen
secretariaat. Sinds kort is ze
secretaresse van twee hoog-
leraren: Jos Roerdink (We-
tenschappelijke Visualisatie en
Computer Grafiek) en Ritsert
Jansen (Bioinformatica). Desi-
ree vindt dat ze nu veel nau-
wer betrokken is bij de basis-

eenheden waarvoor ze werkt,
en vindt het interessant te zien
waar ze mee bezig zijn. Het
zijn belangrijke vakgebieden
voor de toekomst.

Zowel Mariette als Desiree
hebben nog nauwelijks contact
met studenten. Dat is anders
bij Ineke Kruizinga. Voor veel
studenten is zij hét gezicht van
het Wiskunde & Informatica.
Ineke: “Sinds de studieadmi-
nistraties van wiskunde en in-
formatica zijn samengevoegd,
nu alweer zo’n 12 jaar gele-
den, heb ik veel meer con-
tact met de studenten gekre-
gen. Je kunt wel zeggen dat
in de loop van de studie dat
contact frequenter en daardoor
vaak ook persoonlijker wordt.

Dat leidde een enkele keer tot
een aardige oplossing in de zo-
merse piekperioden.. Via een
tijdelijk baantje als administra-
tieve uitzendkracht heeft een
enkele student(e) mij toen vaak
efficient door het werk heen
geholpen. Dat was ook al-
tijd erg gezellig, omdat je el-
kaar al goed kent. Andersom
fungeerde ik nog wel eens als
vertrouwenspersoon tegen wie
ze het hart konden luchten bij
persoonlijke problemen. Door
die hechte band vind ik het
heel leuk met alumni contact
te houden en menigeen komt
nog altijd een kopje koffie drin-
ken als ze in de buurt zijn. De
komende Alumnidag zal ik er
ook zeker bij zijn om iedereen
weer te zien!”

Gezocht: Stageplaatsen voor vierdejaars studenten software engineering

INFORMATICA 

KOM STUDEREN AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

WWW.INFORMATICASTUDEREN.NL

Het opleidingsinstituut is op
zoek naar stageplaatsen, voor
vierdejaars studenten Soft-
ware Engineering, gedurende
2 maanden in de laatste onder-
wijsperiode (v.a. 19 april).
Ze zijn bedoeld als ervarings-
stages, om de studenten een
idee te geven van de beroepen
waarin je als afgestudeerde in
deze studierichting werkzaam

kunt zijn, zoals software engi-
neer, software architect, techni-
cal expert of project manager.
Het gaat hierbij om een we-
zenlijk ander soort stages gaat
dan de afstudeeronderzoeken
die studenten informatica wel
eens in een bedrijf doen. Gel-
den voor een afstudeeronder-
zoek strikte eisen voor het on-
derwerp en niveau van het

project, bij ervaringsplaatsen
kunnen de studenten ingezet
worden in de bestaande werk-
zaamheden van het bedrijf. De
studenten hebben voldoende
basiskennis op het gebied van
software ontwikkeling, pro-
grammeertalen, analyse en
ontwerp, software architec-
tuur, methoden en processen
en het werken in projectvorm
om zinvol te kunnen worden
ingezet. Op die manier is er
voor beide partijen iets te win-
nen!
Voel je er iets voor om
een dergelijke plek voor de
komende stageperiode be-
schikbaar te stellen, stuur
dan even een email naar:
a.m.beereboom@cs.rug.nl


