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Geslaagde Wiskunde Alumnidag 2014
door George Huitema

Op zaterdag 10 mei 2014 vond de Alumnidag
2014 plaats. In verband met het grootse jubileum
RuG400 werd het deze keer gehouden op een
bijzondere locatie, namelijk de Der Aakerk in
het hartje van de stad. De organisatie was in han
den van George Huitema (vz), Henk de Snoo,
Ineke Kruizinga en Ineke Schelhaas en dankzij

de financiële ondersteuning van het Johann Ber
noulli instituut kon ook de begroting rond ge
maakt worden.

Er waren ruim 100 deelnemers. Afgaande op
de reacties tijdens en na de dag was het een groot
succes. Het programma startte om 10:30u met
inloop en koffie. Naast ruime gelegenheid om bij
te praten waren er ook een aantal sprekers bereid
gevonden om een interessante voordracht te hou
den. Zo hield Jaap Top (hoogleraar Algebra) een
interessant en vermakelijk verhaal over (re)crea
tieve wiskunde en Henk Broer (hoogleraar Dy
namische Systemen) bracht een aantal highlights
ten tonele uit zijn nieuwe Epsilonboek “Hemel
verschijnselen nabij de horizon, naar Minnaert en
Wegener, Bernoulli en Hamilton.” In het mid
dagdeel was er ook tijd ingeruimd om de
RuG400 wetenschapstentoonstelling in de Der
Aakerk te bezoeken. Medewerkers van Science
LinX organiseerden rondleidingen waarvan druk
gebruik gemaakt werd.
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Redactioneel
In dit nummer natuurlijk pro
minent aandacht voor de aan
staande Bernoullilezing. Het
belooft een interessante voor
dracht te worden over het in
trigerende Antikythera rader
werk. Noteer de datum 13
april meteen in de agenda!
Verder blikken we terug op de
geslaagde alumnidag die vorig
jaar plaatsvond tijdens het
grootse RuG400jubileum. U
leest verder in memoria, pre
sentaties van nieuwkomers en
een boeiend wedervaren van
een alumnus in het buitenland.
Een verslag van de lerarendag
mag natuurlijk niet ontbreken.
Tenslotte een interessant ver
haal over Big Data en een te
rugblik op zes jaar directeur
schap.
Veel leesplezier.

Op maandag 13 april, 2015 om 19:30 wordt de
Bernoulli lezing traditiegetrouw gehouden in de
Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te
Groningen, de toegang is gratis. Teun Koetsier
(VU Amsterdam) zal een inleiding verzorgen.

Samenvatting In 1901 ontdekten duikers het
wrak van een, rond het jaar 70 n.Chr. gezonken,
Romeins vrachtschip bij het Griekse eiland
Antikythera. Temidden van de lading bevond
zich een groene, gecorrodeerde klomp brons.
Toen deze een paar maanden later openbarstte,
openbaarde zich het meest intrigerende artefact
dat we kennen uit de Oudheid. Bronzen tand
wielen en fragmenten van oudGriekse inscrip
ties vormen de getuigen van een tot dan toe on
bekend hoog niveau van technologie in de
GrieksRomeinse wereld.

Dit verbazingwekkende stuk technologie kan
het best worden gekenschetst als een mecha
nische computer uit de 2e eeuw v.Chr. Het volgt
en voorspelt cycli gerelateerd aan de zon en de
maan. De meer dan dertig aangetroffen tand
wielen zijn onderdelen van een ingenieus klok
werk. Hun functie was het volgen en voorspel
len van astronomische fenomenen. Recente stu
dies wijzen er zelfs op dat het een planetarium is
geweest van alle toen bekende planeten.

Sinds de vondst van dit mechanisme heeft men
vragen gesteld over de functie. Pas in de middel
eeuwen, zo'n 1300 à 1400 jaar later, zijn er me
chanismen ontwikkeld van vergelijkbare com
plexiteit. Ondanks het feit dat we nu een idee
hebben van de technische functie, weten we nog
weinig over zijn rol in de toenmalige wereld.
Waarom is deze technologie verloren gegaan?
Of is deze toch doorgegeven aan volgende ge
neraties, leidend tot de ontwikkeling van mid
deleeuwse klokken?

Rien van de Weijgaert
studeerde natuur en
sterrenkunde aan de
Universiteit van Leiden
alwaar hij in 1991 bij
Vincent Icke promo
veerde. Hij werd ver
volgens postdoc bij het
Canadian Institute for
Theoretical Astrophy
sics in Toronto, was re
search associate bij het

Max Planck Institute for Astrophysics in Gar
ching, in de buurt van Munchen, en werd in
1995 KNAWfellow bij het Kapteyn Instituut
voor Sterrenkunde van de RUG. Sinds 2004 is
hij daar werkzaam als hoogleraar astrophysica.

Johann Bernoulli lezing 2015
The Antikythera Mechanism:

intricate higtech in an ancient Greek astronomical computer
Rien van de Weijgaart (Rijksuniversiteit Groningen)
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Vanwege het 400jarige bestaan van de uni
versiteit was er ook in het lustrumjaar 2014
een drieledig programma van Bernoulli
lezingen. Zo hield op 24 maart 2014 Rainer
Kaenders (Universität Bonn) in de Aula van
het Academiegebouw de 1e lezing met als
titel: Parabool en kettinglijn, hyperbool en
lemniscaat, Jakob en Johann.

Binnen het reünieprogramma was voor
de 2e lezing Eric Jorink (Universiteit Leiden
en Huygens Instituut Den Haag) gevraagd om
een verhaal te houden. Na een introductie van
de spreker door Jan van Maanen hield Erik
een erg interessante en boeiende voordracht
over Bernoulli en de Wederopstanding, over
wiskunde, wetenschap en geloof in de Gou
den Eeuw.

Voor de volledigheid noemen we hier ook,
ten slotte, de 3e lezing van 2014. Tijdens het
21ste symposium over Mathematical Theory
of Networks and Systems (MTNS) sprak in
de Aula van het Academiegebouw Roger
Brockett (Harvard) over Robust Synchroniza
tion: From Huygens to Current Applications
(door ziekte ging de oorspronkelijk geplande
lezing van Hector Sussmann van de Rutgers
University niet door).

Het alumniprogramma werd afgesloten
met een borrel vanaf 17:00. Het was een goed
teken dat ruim na zessen nog een grote groep
deelnemers met zachte dwang gevraagd
moest worden om de Aakerk te verlaten. Als
we de vijfjaarlijkse cyclus vasthouden wordt
eenieder in 2019 bij de volgende reünie weer
verwacht.

Foto’s en presentaties van de 2014 reünie,
maar ook de foto's van de vorige alumnida
gen in 2008 en 1992, kunnen gevonden wor
den op het alumniblog "Alumni Wiskunde
en Technische Wiskunde", zie:
http://alumnidag2014.blogspot.nl
Met dank aan Henriette en Ineke Kruizinga.
Verder staan hier ook de vorige uitgaven (erg
leuk om weer eens terug te lezen!) van het
"Alumninieuws" en de "Bernoulli Gazet".

In memoriam Prof. Ir. Max Kuipers
door Bob Kooi

Max Kuipers is op 24 april 1924 geboren te
Zwijdrecht en overleed in Annen op 27 april
2014. Hij was van 1971 tot 1989 hoogleraar
Theoretische Mechanica aan de Rijksuniver
siteit Groningen.

De studie van Max Kuipers aan de Tech
nische Hogeschool in Delft werd in de oorlog
onderbroken omdat hij geweigerd had de lo
yaliteitsverklaring te tekenen. Hij mocht
daarom niet verder studeren. Korte tijd ver
bleef hij in een opvoedingskamp “Erika” in
Ommen waar alle mannelijke studenten die
niet tekenden, zich moesten aanmelden. Na
de oorlog maakte hij zijn studie af met finan
ciële steun van zijn oudere broer L. Kuipers
(samen met R. Timman, redacteur van het

“Handboek der Wiskunde”). Na zijn studie
werkte hij eerst bij TNO en daarna van 1960
tot 1971 bij de Technische Hogeschool Eind
hoven.

Van 1971 tot zijn pensioen in 1989 was
hij verbonden aan het Mathematisch Instituut
in de groep toegepast wiskundigen met
Buurema, Hoogstraten, Sparenberg en Van de
Vooren. Met Joop Sparenberg vormde hij de
groep Technische Mechanica. Hij heeft het
onderwijs binnen de groep, de ingenieurs
opleiding Technische Mechanica ingericht en
gaf colleges in onder andere Elasticiteit
theorie en Tensorrekening. Daarin behandelde
hij de mechanica van vervormbare lichamen,
bijvoorbeeld balken en platen.

Kuipers kwam rond 1980 in contact met
de rubberfabrikant Trelleborg in Hoogezand
die indertijd onder meer hogedruk hydrau
lische slangen maakte (tot 1000 bar). Die
slangen bestaan uit afwisselende lagen rubber
en gevlochten staaldraad. De onderzoeks
vraag die Trelleborg had was hoe je de
vlechthoeken moest kiezen zodat de slang een
optimale sterkte kreeg. Meerdere studenten
hebben meegewerkt aan dit onderwerp. E.
Jager bijvoorbeeld hield zich naar eigen zeg
gen, bezig met een rechte slang met een wil
lekeurig aantal staallagen met verschillende
vlechthoeken. Andere studenten hielden zich
bezig met gebogen slangen onder statische
druk en ook hebben afstudeerders naar het
dynamische gedrag gekeken. In 1994, na zijn
pensionering dus, was Kuipers promotor van
H.Teerling. De titel van diens proefschrift is:
“Strength and stiffness of highpressure
hoses”. Dit proefschrift is gewijd aan de zo
genaamde hogedrukslang. Deze slang wordt
voornamelijk gebruikt om kracht te transpor
teren en bevat meestal een vloeistof onder
hoge druk. Dit samenwerkingsproject zouden
we nu misschien een voorbeeld van “valori
satie” noemen waarbij kennis wordt omgezet
in nut en geld.

Daarnaast heeft Kuipers ook onderzoek
gedaan aan onderwerpen waarbij grote prak
tische toepassingen niet altijd direct voor de
hand lagen. Meer in de lijn van het onderzoek
verricht in de Technische Mechanica groep en
geïnitieerd door Sparenberg (aan bijvoorbeeld
zeilen, de boemerang en boogschieten), heeft
Kuipers ook gewerkt aan duikplanken. Dit
onderzoek deed hij samen met D.J. Gerritsen,
kampioen schoonspringen en ook ontwerper
van springplanken. De resultaten van dit on
derzoek zijn beschreven in een artikel geti
teld: “Angular motion of a freely falling
human or animal body”. Daarin wordt behan
deld hoe een kat altijd op z’n pootjes terecht
komt. Niet alleen het ontwerp van de plank
zelf maar ook de bewegingen van de springer
en de wisselwerking tussen plank en springer
werden onderzocht. Ook met A.A.F. van de
Ven uit Eindhoven werd aan dit onderwerp
samengewerkt. A.A.F. van de Ven heeft op 16

Max Kuipers
19242014
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maart 1990 op de reünie van Technische
Mechanica ter gelegenheid van het emeritaat
van Sparenberg en Kuipers, hierover een
voordracht gehouden met als titel: “Eenzijdig
contact tussen een duikplank en zijn onder
steuning”.

Zijn interesse voor Continuumsmechanica
was kenmerkend voor zijn ziens en werk
wijze. Continuumsmechanica is een vakge
bied waarbij vloeistofdynamica, elasticiteits
theorie en reologie (viscositeit) samen ko
men. Het is axiomatisch opgebouwd. Bij het
beschrijven van vervormbare lichamen wordt
verder vaak gebruik gemaakt van tensorreke
ning. Een onderwerp waar hij veel genoegen
aan beleefde. Een tensor is een wiskundige
grootheid voor het beschrijven van lineaire
relaties tussen scalairen en vectoren en wordt
vooral gebruikt bij ingewikkelde geometriën.
Maar het woord komt ook van “spier en
spannen” en dit verraadt een link met de elas
ticiteitstheorie. Deze twee onderwerpen ko
men in toepassingen waar modelleren een es
sentieel onderdeel is, veelvuldig aan de orde
bij het analyseren van het resultered mathe
matisch model.

Op latere leeftijd, toen zijn vrouw ziek
werd en hij haar verzorgde tot haar overlijden
in 2002, bleef er weinig tijd over om nog we
tenschap te bedrijven en verloor hij het con
tact met de wetenschappelijke wereld.
Kuipers stief op 27 april 2014, op bijna ne
gentig jarige leeftijd in Annen waar hij met
zijn gezin was gaan wonen toen hij in Gro
ningen kwam werken.
Bob Kooi promoveerde bij Sparenberg en
Kuipers op de mechanica van pijl en boog.

In memoriam Frans Klamer
door George Huitema

Geheel onverwacht is alumnus Frans Klamer
op afgelopen 2e Kerstdag overleden. Op de
afgelopen reunie in mei was Frans aanwezig
en heeft hij nog enthousiast met diverse an
dere oudstudiegenoten gesproken. Frans pro
moveerde in 1979 bij Erik Thomas op
onderzoek naar Group Representations in
Hilbert Subspaces of a Locally Convex
Space. Na zijn diensttijd als docent wiskunde
bij de marine vervuld te hebben, werd hij
docent statistiek bij de Hanze Hogeschool.
Half januari 2015 zou Frans met verdiend
pensioen zijn gegaan...

Complexiteit en 'Big Data'
door Jos Roerdink

Het begrip complexiteit mag zich in een grote
populariteit verheugen. Men kan het tegen
woordig op heel veel plaatsen en in verschil
lende omstandigheden aantreffen. Er wordt
bijvoorbeeld gesproken over het complexe
'systeem aarde', de complexiteit van wijn
(veelzijdig en rijk van smaak), complexe so

ciale interacties, maar ook van (te) complexe
financiële producten.

De vraag rijst dus wat we bedoelen met
'complexiteit'. De online encyclopedie
www.encyclo.nl alleen al geeft dertien defini
ties, variërend van 'het ingewikkeld en moei
lijk zijn', 'de mate waarin de verschillende
functies, waaruit een systeem bestaat, groot in
aantal en afhankelijk van elkaar zijn', tot 'de
mate waarin iets complex is' (een omschrij
ving die ons niet veel verder helpt). In de
verschillende wetenschapsgebieden worden
preciezere definities van complexiteit gehan
teerd. Niettemin is het goed om in gedachten
te houden dat waar wetenschap en samenle
ving met elkaar in gesprek raken de meer
algemene noties van complexiteit, met hun
soms negatieve bijklank, op de achtergrond
mee zullen spelen.

Twee belangrijke elementen in de boven
staande omschrijvingen van complexiteit zijn
'ingewikkeld' (vergelijk het Latijnse werk
woord complicare (samenvouwen) en 'sa
mengesteld'). Vandaar dat we spreken van een
systeem (van het Griekse sustèma, uit ver
schillende delen samengesteld geheel). Deze
twee betekenissen vinden we bijvoorbeeld te
rug in de natuurwetenschappen bij het begrip
'chemisch complex' en in de wiskunde bij de
begrippen complex getal en complexe func
tie. In de informatica bestuderen we de com
plexiteit van algoritmen, d.w.z. hoe het aantal
stappen dat nodig is om een berekening uit te
voeren afhangt van het aantal elementen
waarop de berekening wordt uitgevoerd.
Combineren we de twee elementen 'ingewik
keld' en 'samengesteld' dan krijgen we het be
grip complex systeem.

De wetenschap van complexe systemen is
een interdisciplinair onderzoeksgebied waarin
men probeert te begrijpen hoe interacties tus
sen onderdelen van een complex systeem
aanleiding geven tot collectief gedrag. Eig
enschappen die als karakteristiek voor com
plexe systemen worden beschouwd zijn: pa
troonvorming, netwerkstructuren, nietlineai
re dynamica, zelforganisatie, emergent ge
drag (gedrag dat 'boven water komt'), veer
kracht, en adaptiviteit. Dit geldt zowel voor
complexe systemen die we in de natuur vin
den als voor systemen die door de mens ont
worpen worden, zoals financiële systemen,
energiedistributiesystemen of computersyste
men.

De interactie tussen de componenten van
een complex systeem leidt in veel gevallen
tot een netwerkstructuur. Soms kan de struc
tuur van het netwerk in de tijd veranderen.
Denk bijvoorbeeld aan het worldwide web of
aan hersennetwerken die veranderen tijdens
een leerproces. Ook worden complexe syste
men vaak beschreven in termen van niveaus
of lagen, waarbij de elementaire bouwstenen
van het systeem de onderste laag vormen en
de collectieve eigenschappen zich op een ho

Vanwege het 400jarige bestaan van de uni
versiteit was er ook in het lustrumjaar 2014
een drieledig programma van Bernoulli
lezingen. Zo hield op 24 maart 2014 Rainer
Kaenders (Universität Bonn) in de Aula van
het Academiegebouw de 1e lezing met als
titel: Parabool en kettinglijn, hyperbool en
lemniscaat, Jakob en Johann.

Binnen het reünieprogramma was voor
de 2e lezing Eric Jorink (Universiteit Leiden
en Huygens Instituut Den Haag) gevraagd om
een verhaal te houden. Na een introductie van
de spreker door Jan van Maanen hield Erik
een erg interessante en boeiende voordracht
over Bernoulli en de Wederopstanding, over
wiskunde, wetenschap en geloof in de Gou
den Eeuw.

Voor de volledigheid noemen we hier ook,
ten slotte, de 3e lezing van 2014. Tijdens het
21ste symposium over Mathematical Theory
of Networks and Systems (MTNS) sprak in
de Aula van het Academiegebouw Roger
Brockett (Harvard) over Robust Synchroniza
tion: From Huygens to Current Applications
(door ziekte ging de oorspronkelijk geplande
lezing van Hector Sussmann van de Rutgers
University niet door).

Het alumniprogramma werd afgesloten
met een borrel vanaf 17:00. Het was een goed
teken dat ruim na zessen nog een grote groep
deelnemers met zachte dwang gevraagd
moest worden om de Aakerk te verlaten. Als
we de vijfjaarlijkse cyclus vasthouden wordt
eenieder in 2019 bij de volgende reünie weer
verwacht.

Foto’s en presentaties van de 2014 reünie,
maar ook de foto's van de vorige alumnida
gen in 2008 en 1992, kunnen gevonden wor
den op het alumniblog "Alumni Wiskunde
en Technische Wiskunde", zie:
http://alumnidag2014.blogspot.nl
Met dank aan Henriette en Ineke Kruizinga.
Verder staan hier ook de vorige uitgaven (erg
leuk om weer eens terug te lezen!) van het
"Alumninieuws" en de "Bernoulli Gazet".

In memoriam Prof. Ir. Max Kuipers
door Bob Kooi

Max Kuipers is op 24 april 1924 geboren te
Zwijdrecht en overleed in Annen op 27 april
2014. Hij was van 1971 tot 1989 hoogleraar
Theoretische Mechanica aan de Rijksuniver
siteit Groningen.

De studie van Max Kuipers aan de Tech
nische Hogeschool in Delft werd in de oorlog
onderbroken omdat hij geweigerd had de lo
yaliteitsverklaring te tekenen. Hij mocht
daarom niet verder studeren. Korte tijd ver
bleef hij in een opvoedingskamp “Erika” in
Ommen waar alle mannelijke studenten die
niet tekenden, zich moesten aanmelden. Na
de oorlog maakte hij zijn studie af met finan
ciële steun van zijn oudere broer L. Kuipers
(samen met R. Timman, redacteur van het

“Handboek der Wiskunde”). Na zijn studie
werkte hij eerst bij TNO en daarna van 1960
tot 1971 bij de Technische Hogeschool Eind
hoven.

Van 1971 tot zijn pensioen in 1989 was
hij verbonden aan het Mathematisch Instituut
in de groep toegepast wiskundigen met
Buurema, Hoogstraten, Sparenberg en Van de
Vooren. Met Joop Sparenberg vormde hij de
groep Technische Mechanica. Hij heeft het
onderwijs binnen de groep, de ingenieurs
opleiding Technische Mechanica ingericht en
gaf colleges in onder andere Elasticiteit
theorie en Tensorrekening. Daarin behandelde
hij de mechanica van vervormbare lichamen,
bijvoorbeeld balken en platen.

Kuipers kwam rond 1980 in contact met
de rubberfabrikant Trelleborg in Hoogezand
die indertijd onder meer hogedruk hydrau
lische slangen maakte (tot 1000 bar). Die
slangen bestaan uit afwisselende lagen rubber
en gevlochten staaldraad. De onderzoeks
vraag die Trelleborg had was hoe je de
vlechthoeken moest kiezen zodat de slang een
optimale sterkte kreeg. Meerdere studenten
hebben meegewerkt aan dit onderwerp. E.
Jager bijvoorbeeld hield zich naar eigen zeg
gen, bezig met een rechte slang met een wil
lekeurig aantal staallagen met verschillende
vlechthoeken. Andere studenten hielden zich
bezig met gebogen slangen onder statische
druk en ook hebben afstudeerders naar het
dynamische gedrag gekeken. In 1994, na zijn
pensionering dus, was Kuipers promotor van
H.Teerling. De titel van diens proefschrift is:
“Strength and stiffness of highpressure
hoses”. Dit proefschrift is gewijd aan de zo
genaamde hogedrukslang. Deze slang wordt
voornamelijk gebruikt om kracht te transpor
teren en bevat meestal een vloeistof onder
hoge druk. Dit samenwerkingsproject zouden
we nu misschien een voorbeeld van “valori
satie” noemen waarbij kennis wordt omgezet
in nut en geld.

Daarnaast heeft Kuipers ook onderzoek
gedaan aan onderwerpen waarbij grote prak
tische toepassingen niet altijd direct voor de
hand lagen. Meer in de lijn van het onderzoek
verricht in de Technische Mechanica groep en
geïnitieerd door Sparenberg (aan bijvoorbeeld
zeilen, de boemerang en boogschieten), heeft
Kuipers ook gewerkt aan duikplanken. Dit
onderzoek deed hij samen met D.J. Gerritsen,
kampioen schoonspringen en ook ontwerper
van springplanken. De resultaten van dit on
derzoek zijn beschreven in een artikel geti
teld: “Angular motion of a freely falling
human or animal body”. Daarin wordt behan
deld hoe een kat altijd op z’n pootjes terecht
komt. Niet alleen het ontwerp van de plank
zelf maar ook de bewegingen van de springer
en de wisselwerking tussen plank en springer
werden onderzocht. Ook met A.A.F. van de
Ven uit Eindhoven werd aan dit onderwerp
samengewerkt. A.A.F. van de Ven heeft op 16

Frans Klamer
19502015
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ger niveau manifesteren. Een voorbeeld is
een 'slim' energienetwerk waarbij er een fy
sieke laag is met generatoren, kabels,
enz., en een 'cyber' laag die de globale
communicatieinfrastructuur omvat.

Een nieuwe en uitdagende
vorm van complexiteit treedt op
wanneer grote hoeveelheden
gegevens worden geprodu
ceerd, getransporteerd, ge
analyseerd en opgeslagen.
Men spreekt in dit verband
wel van 'big data'. Doel kan
zijn om zeer specifieke in
formatie te vinden in de
berg van gegevens, bijvoor
beeld een zeer kortdurend
verschijnsel in astronomi
sche data ('zoek de speld in
de hooiberg'), of juist om
globale patronen te vinden,
bijvoorbeeld in het telefoon
of internetverkeer van een heel
land gedurende een heel jaar
('bekijk de hele hooiberg').

Tijdens het 'Grip on Com
plexity'symposium van de KNAW
(17 December 2013, www.gripon
complexity.nl is een aantal van de grootste
uitdagingen in dit onderzoeksgebied aan bod
gekomen. Een eerste uitdaging betreft het
voorspellen, detecteren en beïnvloeden van
kritische overgangen, zoals een financiële
crisis, een omslagpunt in een ecosysteem, de
verspreiding van een epidemie of een media
hype. Ten tweede, het beïnvloeden van de
veerkracht of robuustheid van systemen;
bijvoorbeeld, het vergroten van de stabiliteit
van energiesystemen. Ten derde, het
beheersen en besturen van emergent collec
tief gedrag van veel op elkaar inwerkende
onderdelen, zoals verkeerssystemen, epide
miën, of het 'internet of things' (het verbinden
van allerlei huistuinenkeuken apparaten
via het internet). Ten vierde, het opsporen van
oorzakelijke verbanden en structuren uit
meerdere grote gegevensverzamelingen.
Hierbij zal het nodig zijn om de complexiteit
van systemen en gegevens te kunnen
kwantificeren. Voorbeelden van kwantitatieve
maten zijn de maximale Lyapunov exponent
van een dynamisch systeem of de Kolmogo
rov complexiteit (algoritmische informatie)
van data, d.w.z. de lengte (in bits) van het
kortste programma dat de betreffende data als
uitvoer heeft:
en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov_complexity

Het is van groot maatschappelijke belang
om greep te krijgen op complexe systemen
die onbeheersbaar dreigen te worden. Denk
bijvoorbeeld aan de steeds verder uitdijende
verzameling van softwaresystemen die de be
lastingdienst gebruikt, of aan complexe fi
nanciële systemen en producten (bv. flitshan
del, derivaten). De vuistregel hierbij zal zijn

om het aantal onderdelen en vooral het aantal
lagen en onderlinge interacties binnen het

systeem zo klein mogelijk te houden.
De faculteit FWN van de RUG heeft

recentelijk vier nieuwe onderzoeks
thema's gedefinieerd, waarbinnen

de verschillende instituten van
de faculteit gaan samenwerken.
Een van de thema's is Data
Science and Systems Com
plexity. Gebieden zoals astro
nomie, natuurkunde, bioin
formatica en de medische
wetenschap genereren grote
gegevensverzamelingen en
beschikken over veel exper
tise op het gebied van de
verwerking en opslag van
deze gegevens. Wiskunde,
informatica en engineering
ontwikkelen algemene me
thoden voor de modellering,

analyse en het ontwerp van
complexe systemen en de ver

werking van de bijbehorende
gegevensstromen. De bundeling

van krachten zal grote waarde
hebben voor alle betrokken discipli

nes. Het Johann Bernoulli Instituut hoopt
een belangrijke bijdrage te leveren aan dit
thema.
Jos Roerdink is hoogleraar Informatica bij
het JBI. Hij heeft per 1 januari 2015 het di
recteurschap van Henk Broer overgenomen.

Zes jaar wetenschappelijk directeur
door Henk Broer

Mijn functie als wetenschappelijk directeur
van het Groninger Instituut voor Wiskunde en
Informatica begon op 1 januari 2009, waarbij
ik Nicolai Petkov opvolgde. Na twee dienst
termijnen van drie jaar eindigde deze functie
op 31 december 2014. Er is in die zes jaar
wel het een en ander gebeurd. Al vrij snel
werd het instituut naar Johann Bernoulli ge
noemd, immers een belangrijk wiskundige
die van 1695 tot 1705 in Groningen werk
zaam was en hier zijn fameuze brachistochro
ne probleem opwierp: de vraag naar de snel
ste glijbaan tussen twee punten in een verti
caal vlak. Dit probleem werd een van de
bouwstenen van de variatierekening. We wer
ken nu dus op het Johann Bernoulli Instituut
voor Wiskunde en Informatica, kortweg: het
JBI. Hiermee is binnen onze faculteit, naast
Van Swinderen, Kapteyn en Zernike, ook
Bernoulli vernoemd in een instituutsnaam.
Dit heeft er toe bijgedragen de Groningse
universiteit beter te profileren en zichtbaar te
maken.

De toenmalige decaan was de bioloog
Serge Daan, die na enige tijd werd opgevolgd
door de natuurkundige Jasper Knoester. Mede
door de affiniteit tussen onze vakgebieden

natuur en wiskunde, verbeterde hiermee de
relatie tussen JBI het Faculteitsbestuur Wis
kunde en Natuurwetenschappen.
Iets wat met enige regelmaat terugkeerde was
de vraag of het JBI zich niet zou willen sa
menvoegen met ALICE (Artificial Intelli
gence and Cognitive Engineering), het insti
tuut voor Kunstmatige Intelligentie. Omdat
de culturen nogal verschillen bestaat hiervoor
bij beide partijen niet veel animo. Vanuit het
universitaire en facultaire management ge
zien werd deze weerstand heel lang gevoeld
als dwarsliggerij. Toen echter ook externe
visitatiecommissies een dergelijke samen
voeging afrieden nam de druk van boven wat
af.

Een directeursfunctie kost gemiddeld on
geveer de helft van de werktijd, vandaar dat
een directeur in de regel een postdoc krijgt
om hem te helpen bij zijn onderzoek. Toen
Knoester aantrad werd dat meteen geregeld
en nu is Lei Zhao een postdoc in mijn groep;
hij werkt aan een uitbreiding van Willem de
Sitter's observaties en verdere onderzoeking
en aan de beweging van de Galileïsche satel
lieten van Jupiter. De Sitter was hierop in
1901 bij J.C. Kapteyn gepromoveerd. Rond
1920 ontwikkelde hij hiervan een wiskundige
beschrijving, gebruik makend van Poincaré's
baanbrekende Méthodes Nouvelles de la
Méchanique Classique. Dit laatste vormt de
basis voor Lei's werk.

Het JBI kent ook een bestuur dat de
directeur steunt, maar ook kritisch volgt in
zijn werk. In eerste instantie waren de leden
Jos Roerdink (voorziter), Arjan van der
Schaft en Nicolai Petkov. De laatste werd na
drie jaar vervangen door Marco Aiello. Hoe
wel de organisatie niet geheel democratisch
was opgezet, heb ik de belangrijke dingen al
tijd samen met Jos gedaan, die natuurlijk ook
een veel beter overzicht over de informatica
heeft. Ik heb veel aan deze samenwerking
gehad. Jos wordt nu mijn opvolger als direc
teur en de organisatie van het bestuur,
`governance' heet dat tegenwoordig, wordt
meer democratisch en ook krijgen de be
stuursleden eigen portefeuilles.

Het JBI heeft de laatste jaren ook meer
smoel gekregen. Er kwam letterlijk een
smoelenboek in de vorm van een mooie
folder voor bezoekers, externe commissies
etc., en ook de website werd aanzienlijk ver
beterd. Om te beginnen kreeg ieder staflid
een eigen wiki, die gelinkt werd aan de meer
formele webpagina's van de RUG. Zaken als
de jaarlijkse Johann Bernoullilezing en alum
ninieuws zijn hierdoor inmiddels beter te
vinden. Natuurlijk is het allemaal nog niet
perfect en commentaar blijft welkom...

Behalve mijn directeurschap, onderzoek,
onderwijs en begeleiding van promovendi,
waren er ook werkzaamheden op nationaal
niveau. Zo was ik nog tot 2012 betrokken bij
het bestuur van het Koninklijk Wiskundig

Genootschap (KWG), eerst als voorzitter en
later als ondervoorzitter, terwijl Gert Vegter
mij opvolgde als voorzitter. Beiden waren we
betrokken bij de oprichting van het Platform
Wiskunde Nederland (PWN), een belangrijke
spreekbuis voor de hele Nederlandse Wiskun
de, richting NWO en de ministeries. Het
PWN steunt op zowel het KWG als op de
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
(NVvW), de belangrijkste beroepsvereni
gingen van de Nederlandse Wiskunde. Verder
waren er klussen voor het NWO cluster Non
linear Dynamics of Natural Systems
(NDNS+) en de sectie Wiskunde van de
KNAW, waarvan ik momenteel ook voorzitter
ben. Dit betekent dat we bij het JBI betrokken
zijn bij belangrijke nationale ontwikkelingen.

Al een aantal jaren groeien de studenten
aantallen gelukkig weer voor disciplines als
Wiskunde en Informatica. Omdat de oplei
ding Engelstalig is geworden komt er ook een
aantal buitenlandse studenten op ons af. Dit
heeft geleid tot personele groei, bij zowel
Wiskunde als Informatica; dat mocht ook wel
eens na een decennialange krimp.

De faculteit heeft lange tijd aangedrongen
op clustering van de onderzoeksinstituten,
waarbij hun aantal teruggebracht zou worden
van de toenmalige 13 tot een stuk of 8. Hierin
past ook het al genoemde streven om ALICE
met het JBI samen te voegen. Dit bleek een
studeerkamergedachte, waaraan slechts een
paar instituten gevolg hebben kunnen geven.
In de praktijk, en op de werkvloeren, was er
steeds teveel weerstand. Deze sturing heeft
uiteindelijk wel bijgedragen tot de vorming
van faculteitsbrede thema's waarop de institu
ten een deel van hun activiteiten kunnen bun
delen. Het JBI is een van de initiatoren van
het onderzoeksthema Data Science & Sys
tems Complexity, waarin de beide disciplines
Wiskunde en Informatica een belangrijke, ge
zamenlijke inbreng hebben. Dit thema blijkt
ook een basis te vormen voor partiële samen
werking tussen onder meer JBI en ALICE.
Maar veel meer instituten zijn daarbij betrok
ken, soms als wetenschappelijke trekker,
soms als afnemers van toepassingen. Een
tweede thema heet Quantum Universe, een
samenwerking tussen het JBI, het Van Swin
deren Instituut voor Theoretische Natuurkun
de en het Kapteyn Instituut voor Sterrenkun
de. Hier betreft de samenwerking vooral on
derwijs: het blijkt dat veel studenten belang
stelling hebben voor het bijbehorende ge
meenschappelijke master programma.

Medio 2015 ga ik met emeritaat. De laat
ste zes jaar van mijn loopbaan als weten
schapper heb ik in belangrijke mate gewijd
aan het bestuur van het JBI. Ik heb daarbij
veel profijt gehad van mijn landelijke betrok
kenheid. Met een zekere tevredenheid kijk ik
terug op het bestuurlijke deel van mijn carriè
re en ik wens mijn opvolger Jos Roerdink
veel succes met het runnen van ons bloeiende

Wiskundepromoties

A. Lotsi
State space and graphical
models for estimating networks
dynamics
Promotor: E. Wit

02/17/2014

S. Zhang
Analyzing network dynamics
through graph partitioning
Promotores: K. Camlibel en
J.M.A. Scherpen

02/21/2014

A.O. Krutov
Deformations of equations and
structures in nonlinear
problems of mathematical phy
sics
Promotor: J. Top

06/13/2014

I. Vujacic
Inference of Gaussian graphical
models and ordinary
differential equations
Promotor: E. Wit

07/01/2014

D. Kaba
Applications of geometric
control; Constrained systems
and switched systems
Promotor: K. Camlibel

09/19/2014
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ger niveau manifesteren. Een voorbeeld is
een 'slim' energienetwerk waarbij er een fy
sieke laag is met generatoren, kabels,
enz., en een 'cyber' laag die de globale
communicatieinfrastructuur omvat.

Een nieuwe en uitdagende
vorm van complexiteit treedt op
wanneer grote hoeveelheden
gegevens worden geprodu
ceerd, getransporteerd, ge
analyseerd en opgeslagen.
Men spreekt in dit verband
wel van 'big data'. Doel kan
zijn om zeer specifieke in
formatie te vinden in de
berg van gegevens, bijvoor
beeld een zeer kortdurend
verschijnsel in astronomi
sche data ('zoek de speld in
de hooiberg'), of juist om
globale patronen te vinden,
bijvoorbeeld in het telefoon
of internetverkeer van een heel
land gedurende een heel jaar
('bekijk de hele hooiberg').

Tijdens het 'Grip on Com
plexity'symposium van de KNAW
(17 December 2013, www.gripon
complexity.nl is een aantal van de grootste
uitdagingen in dit onderzoeksgebied aan bod
gekomen. Een eerste uitdaging betreft het
voorspellen, detecteren en beïnvloeden van
kritische overgangen, zoals een financiële
crisis, een omslagpunt in een ecosysteem, de
verspreiding van een epidemie of een media
hype. Ten tweede, het beïnvloeden van de
veerkracht of robuustheid van systemen;
bijvoorbeeld, het vergroten van de stabiliteit
van energiesystemen. Ten derde, het
beheersen en besturen van emergent collec
tief gedrag van veel op elkaar inwerkende
onderdelen, zoals verkeerssystemen, epide
miën, of het 'internet of things' (het verbinden
van allerlei huistuinenkeuken apparaten
via het internet). Ten vierde, het opsporen van
oorzakelijke verbanden en structuren uit
meerdere grote gegevensverzamelingen.
Hierbij zal het nodig zijn om de complexiteit
van systemen en gegevens te kunnen
kwantificeren. Voorbeelden van kwantitatieve
maten zijn de maximale Lyapunov exponent
van een dynamisch systeem of de Kolmogo
rov complexiteit (algoritmische informatie)
van data, d.w.z. de lengte (in bits) van het
kortste programma dat de betreffende data als
uitvoer heeft:
en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov_complexity

Het is van groot maatschappelijke belang
om greep te krijgen op complexe systemen
die onbeheersbaar dreigen te worden. Denk
bijvoorbeeld aan de steeds verder uitdijende
verzameling van softwaresystemen die de be
lastingdienst gebruikt, of aan complexe fi
nanciële systemen en producten (bv. flitshan
del, derivaten). De vuistregel hierbij zal zijn

om het aantal onderdelen en vooral het aantal
lagen en onderlinge interacties binnen het

systeem zo klein mogelijk te houden.
De faculteit FWN van de RUG heeft

recentelijk vier nieuwe onderzoeks
thema's gedefinieerd, waarbinnen

de verschillende instituten van
de faculteit gaan samenwerken.
Een van de thema's is Data
Science and Systems Com
plexity. Gebieden zoals astro
nomie, natuurkunde, bioin
formatica en de medische
wetenschap genereren grote
gegevensverzamelingen en
beschikken over veel exper
tise op het gebied van de
verwerking en opslag van
deze gegevens. Wiskunde,
informatica en engineering
ontwikkelen algemene me
thoden voor de modellering,

analyse en het ontwerp van
complexe systemen en de ver

werking van de bijbehorende
gegevensstromen. De bundeling

van krachten zal grote waarde
hebben voor alle betrokken discipli

nes. Het Johann Bernoulli Instituut hoopt
een belangrijke bijdrage te leveren aan dit
thema.
Jos Roerdink is hoogleraar Informatica bij
het JBI. Hij heeft per 1 januari 2015 het di
recteurschap van Henk Broer overgenomen.

Zes jaar wetenschappelijk directeur
door Henk Broer

Mijn functie als wetenschappelijk directeur
van het Groninger Instituut voor Wiskunde en
Informatica begon op 1 januari 2009, waarbij
ik Nicolai Petkov opvolgde. Na twee dienst
termijnen van drie jaar eindigde deze functie
op 31 december 2014. Er is in die zes jaar
wel het een en ander gebeurd. Al vrij snel
werd het instituut naar Johann Bernoulli ge
noemd, immers een belangrijk wiskundige
die van 1695 tot 1705 in Groningen werk
zaam was en hier zijn fameuze brachistochro
ne probleem opwierp: de vraag naar de snel
ste glijbaan tussen twee punten in een verti
caal vlak. Dit probleem werd een van de
bouwstenen van de variatierekening. We wer
ken nu dus op het Johann Bernoulli Instituut
voor Wiskunde en Informatica, kortweg: het
JBI. Hiermee is binnen onze faculteit, naast
Van Swinderen, Kapteyn en Zernike, ook
Bernoulli vernoemd in een instituutsnaam.
Dit heeft er toe bijgedragen de Groningse
universiteit beter te profileren en zichtbaar te
maken.

De toenmalige decaan was de bioloog
Serge Daan, die na enige tijd werd opgevolgd
door de natuurkundige Jasper Knoester. Mede
door de affiniteit tussen onze vakgebieden

natuur en wiskunde, verbeterde hiermee de
relatie tussen JBI het Faculteitsbestuur Wis
kunde en Natuurwetenschappen.
Iets wat met enige regelmaat terugkeerde was
de vraag of het JBI zich niet zou willen sa
menvoegen met ALICE (Artificial Intelli
gence and Cognitive Engineering), het insti
tuut voor Kunstmatige Intelligentie. Omdat
de culturen nogal verschillen bestaat hiervoor
bij beide partijen niet veel animo. Vanuit het
universitaire en facultaire management ge
zien werd deze weerstand heel lang gevoeld
als dwarsliggerij. Toen echter ook externe
visitatiecommissies een dergelijke samen
voeging afrieden nam de druk van boven wat
af.

Een directeursfunctie kost gemiddeld on
geveer de helft van de werktijd, vandaar dat
een directeur in de regel een postdoc krijgt
om hem te helpen bij zijn onderzoek. Toen
Knoester aantrad werd dat meteen geregeld
en nu is Lei Zhao een postdoc in mijn groep;
hij werkt aan een uitbreiding van Willem de
Sitter's observaties en verdere onderzoeking
en aan de beweging van de Galileïsche satel
lieten van Jupiter. De Sitter was hierop in
1901 bij J.C. Kapteyn gepromoveerd. Rond
1920 ontwikkelde hij hiervan een wiskundige
beschrijving, gebruik makend van Poincaré's
baanbrekende Méthodes Nouvelles de la
Méchanique Classique. Dit laatste vormt de
basis voor Lei's werk.

Het JBI kent ook een bestuur dat de
directeur steunt, maar ook kritisch volgt in
zijn werk. In eerste instantie waren de leden
Jos Roerdink (voorziter), Arjan van der
Schaft en Nicolai Petkov. De laatste werd na
drie jaar vervangen door Marco Aiello. Hoe
wel de organisatie niet geheel democratisch
was opgezet, heb ik de belangrijke dingen al
tijd samen met Jos gedaan, die natuurlijk ook
een veel beter overzicht over de informatica
heeft. Ik heb veel aan deze samenwerking
gehad. Jos wordt nu mijn opvolger als direc
teur en de organisatie van het bestuur,
`governance' heet dat tegenwoordig, wordt
meer democratisch en ook krijgen de be
stuursleden eigen portefeuilles.

Het JBI heeft de laatste jaren ook meer
smoel gekregen. Er kwam letterlijk een
smoelenboek in de vorm van een mooie
folder voor bezoekers, externe commissies
etc., en ook de website werd aanzienlijk ver
beterd. Om te beginnen kreeg ieder staflid
een eigen wiki, die gelinkt werd aan de meer
formele webpagina's van de RUG. Zaken als
de jaarlijkse Johann Bernoullilezing en alum
ninieuws zijn hierdoor inmiddels beter te
vinden. Natuurlijk is het allemaal nog niet
perfect en commentaar blijft welkom...

Behalve mijn directeurschap, onderzoek,
onderwijs en begeleiding van promovendi,
waren er ook werkzaamheden op nationaal
niveau. Zo was ik nog tot 2012 betrokken bij
het bestuur van het Koninklijk Wiskundig

Genootschap (KWG), eerst als voorzitter en
later als ondervoorzitter, terwijl Gert Vegter
mij opvolgde als voorzitter. Beiden waren we
betrokken bij de oprichting van het Platform
Wiskunde Nederland (PWN), een belangrijke
spreekbuis voor de hele Nederlandse Wiskun
de, richting NWO en de ministeries. Het
PWN steunt op zowel het KWG als op de
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
(NVvW), de belangrijkste beroepsvereni
gingen van de Nederlandse Wiskunde. Verder
waren er klussen voor het NWO cluster Non
linear Dynamics of Natural Systems
(NDNS+) en de sectie Wiskunde van de
KNAW, waarvan ik momenteel ook voorzitter
ben. Dit betekent dat we bij het JBI betrokken
zijn bij belangrijke nationale ontwikkelingen.

Al een aantal jaren groeien de studenten
aantallen gelukkig weer voor disciplines als
Wiskunde en Informatica. Omdat de oplei
ding Engelstalig is geworden komt er ook een
aantal buitenlandse studenten op ons af. Dit
heeft geleid tot personele groei, bij zowel
Wiskunde als Informatica; dat mocht ook wel
eens na een decennialange krimp.

De faculteit heeft lange tijd aangedrongen
op clustering van de onderzoeksinstituten,
waarbij hun aantal teruggebracht zou worden
van de toenmalige 13 tot een stuk of 8. Hierin
past ook het al genoemde streven om ALICE
met het JBI samen te voegen. Dit bleek een
studeerkamergedachte, waaraan slechts een
paar instituten gevolg hebben kunnen geven.
In de praktijk, en op de werkvloeren, was er
steeds teveel weerstand. Deze sturing heeft
uiteindelijk wel bijgedragen tot de vorming
van faculteitsbrede thema's waarop de institu
ten een deel van hun activiteiten kunnen bun
delen. Het JBI is een van de initiatoren van
het onderzoeksthema Data Science & Sys
tems Complexity, waarin de beide disciplines
Wiskunde en Informatica een belangrijke, ge
zamenlijke inbreng hebben. Dit thema blijkt
ook een basis te vormen voor partiële samen
werking tussen onder meer JBI en ALICE.
Maar veel meer instituten zijn daarbij betrok
ken, soms als wetenschappelijke trekker,
soms als afnemers van toepassingen. Een
tweede thema heet Quantum Universe, een
samenwerking tussen het JBI, het Van Swin
deren Instituut voor Theoretische Natuurkun
de en het Kapteyn Instituut voor Sterrenkun
de. Hier betreft de samenwerking vooral on
derwijs: het blijkt dat veel studenten belang
stelling hebben voor het bijbehorende ge
meenschappelijke master programma.

Medio 2015 ga ik met emeritaat. De laat
ste zes jaar van mijn loopbaan als weten
schapper heb ik in belangrijke mate gewijd
aan het bestuur van het JBI. Ik heb daarbij
veel profijt gehad van mijn landelijke betrok
kenheid. Met een zekere tevredenheid kijk ik
terug op het bestuurlijke deel van mijn carriè
re en ik wens mijn opvolger Jos Roerdink
veel succes met het runnen van ons bloeiende

Henk Broer in gezelschap van
Daniel en Johann Bernoulli

De Bernoulliborg
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Websites

Johan Bernoulli Instituut
www.rug.nl/research/jbi

Johan Bernoulli Stichting
(zie onder About the institute)

www.math.rug.nl/bernoulli

Alumni Wiskunde RuG
(zie onder About the institute)

www.rug.nl/research/jbi

LinkedIn
Groep: Alumni Wiskunde en
Technische Wiskunde RuG

http://linkd.in/XEijsD

Wiskunde Alumnidag en archief
Alumni nieuws

alumnidag2014.blogspot.nl

instituut! Zelf ben ik van plan de komende ja
ren rustig door te werken met een kamertje
op het JBI: er zijn de laatste jaren nogal wat
dingen blijven liggen op het gebied van on
derzoek. Ook wil ik doorgaan met het popu
lariseren van mathematisch fysische onder
werpen, in de geest van mijn recente boekje
over geometrische optica van de atmosfeer
(Epsilon 77). Daarnaast zal ik nog worden in
gezet voor onderwijs, vooral in dynamische
systemen, dit ter verlichting van de totale
onderwijslast van het JBI. Maar het is be
langrijk dat de druk wat meer van de ketel is
en er ook ruimte blijft voor muziek, fietsen,
reizen, etc. Ik denk overigens niet dat jullie
mij vaak met een vishengel in de hand en een
grassprietje tussen de tanden, zittend in een
slootwal zullen aantreffen ...

New at the Institute and 200,000th
resident of Groningen
by Daniel Valesin

As a young adult in
my home town of
São Paulo, Brazil, I
had no idea I would
ever become a math
ematician. My un
dergraduate studies
were in Business
Management, and in
retrospect this
choice of undergra
duate degree was a
decision for unde

cidedness: I hoped to be exposed to several
different fields with no definite compromises.
My predilection and vocation for Mathe
matics became increasingly clear: I tended to
work through the exercises in Apostol's
'Calculus' during Accounting and Marketing
lectures. Although I completed the business
degree, at the time my mind was set to start a
new career as a mathematician.

This start took place in IMPA (Instituto de
Matemática Pura e Aplicada), a research in
stitute in Rio de Janeiro where I did my
Master studies. My period there was of en
thusiastic learning and idea exchanging. In
fact, the possibility of sharing mathematical
understanding with other people was a new
experience, most of my previous contact with
Mathematics had been in isolation, and I
found it deeply rewarding. My Master's class
formed a very united, 'familyawayfrom
home' sort of group; so much so that most of
us made the same choice for their field of
study, namely Probability Theory.

Apart from the influence of my classmates
and that of my professor of Probability,
Claudio Landim, my attraction to this field
came naturally. Why Probability, of all
things? To me, it appeared to be the field
which best combined theoretical depth and

possibility for intuitive insight.
In 2007 I moved to Switzerland to start a

PhD at EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne), under Thomas Mountford.
Tom's knowledge of Probability is vast, and
he is known especially for his ability to tackle
problems of great technical difficulty with
unexpected and ingenious approaches. We
had an extremely fruitful and pleasant inter
action which has not stopped, but on the con
trary intensified, after my graduation.

Since the beginning of my thesis, I have
worked on Interacting Particle Systems, a
field that began in the seventies with pioneer
ing works of Frank Spitzer in the US and
Roland Dobrushin in the Soviet Union. In this
field, one typically studies the time evolution
of a system whose overall state is given by
specifying states of a large number of com
ponents ('particles'). The rules of the dyna
mics are defined as simple interactions be
tween the components, and one is typically
interested in emergent, macroscopic behavior
that results from these rules. In the early days,
most of the models studied were motivated
by Statistical Physics, but the field soon
emancipated from this origin: it offered a
fertile ground both for independent mathema
tical investigations and a framework for ap
plications throughout the sciences. The model
I have studied the most, called the Contact
Process, can be seen as a model for the evo
lution of a biological species occupying space
(or alternatively, of an infection over a host
population).

It can be argued that PhD students rarely
have much say in their thesis topic; although
this was the case with me, I was quite satis
fied with mine. It allowed me to learn tech
niques from various subfields of Probability
and offered challenging problems that I felt
rewarded to solve.

Around the time of my graduation, in
2011, I obtained a grant from the Canadian
government to become a postdoctoral fellow
at the University of British Columbia (UBC).
This was a great honor, as the Probability
group at UBC is formidable. I had the pleasu
re to move to Vancouver, a city with magnifi
cent landscapes and friendly people. At UBC,
I had my first experiences teaching large
courses. I also carried out, with collaborators,
a long project about the Contact Process on
random graphs. The main theme of this
project was how a physical phenomenon cal
led metastability is exhibited by the Contact
Process, and particularly how this depends on
the geometry of the graph.

As a postdoc, I also wanted to learn com
pletely new things and fill in gaps that I felt I
had in my knowledge. I then approached
Professor Brian Marcus, who turned out to be
one of the most generous and friendly indivi
duals I have ever met. Brian had extensive
experience in Ergodic Theory, Dynamical

Systems and all things related to entropy. At
the time he was very interested in Probability
and Statistical Mechanics, and in his humble
ness, he said that we had a lot of teach each
other. Evidently, I felt that I got much more
than him out of the deal; we had several re
search seminars and it was a pleasure to in
teract with his research group.

It was again a great honor to be offered a
position at RUG and become a member of
JBI. My arrival in Groningen could hardly
have been better: I happened to be the
200,000th resident of the city, and the town
hall organized a ceremony to celebrate the
occasion. I was given as a gift a very especial
orange bicycle made exclusively for this.

As I think has become clear in the narra
tive, I especially enjoy the experience of do
ing mathematical research as a collaborative
effort. I hope to have plenty of that experi
ence in my new work environment at the JBI
and in The Netherlands as a whole, and to do
some great Mathematics in the meantime. So
I have great expectations for the years to
come!

Drie keer is scheepsrecht
door Konstantinos Efstathiou

Just two years ago,
in the Gazet of
March 2013, Henk
Broer wrote a short
farewell as I was
leaving Groningen
for Suzhou, China. A
little bit more than a
year later I was al
ready back in Gro
ningen as a Tenure
Track Assistant Pro
fessor, one of 12 positions in Mathematics
that were nationally supported by NWO.

This is the third time I am coming to
Groningen. The first, and shortest, was when
as a young Physics student in Athens I came
to Groningen for three months through the
Erasmus student exchange program. At the
time I chose Groningen because I was already
interested in Dynamical Systems and I had
found out that Floris Takens was a professor
here. It was a very happy coincidence that
during that time an international Masters
program was taking place in Groningen and I
was fortunate enough to attend advanced
courses by, among others, Floris Takens on
time series reconstruction and Igor Hoveijn
on dynamical systems.

After returning to Greece I finished my
Bachelors and Masters studies in Physics and
then went to Dunkerque where I did my PhD
on Hamiltonian systems with symmetries un
der the supervision of Boris Zhilinskii and
Dmitrii Sadovskii. During that time I also
collaborated with Richard Cushman in

Utrecht. It was he who, a few months after fi
nishing my PhD, and while I was doing my
military service back in Greece, let me know
that Henk Broer was looking for a postdoc
toral fellow. I immediately fired an enthusi
astic email to Henk declaring my interest for
the position. A few months later I came to
Groningen for the second time.

I stayed here for almost 8 years. During
this time I taught the courses ``Meetkunde en
Natuurkunde'' and ``Metrische Ruimten'',
while I also had the opportunity to do some
cool research on topics such as the geometry
of integrable Hamiltonian systems and the
dynamics of networks, a lot of it in collabora
tion with Henk Broer. Henk was not only a
research collaborator but also a source of
constant inspiration and support. This period
in Groningen was not only about work. It was
also the time when I met and got married to
my wife and we had our son.

Postdocs cannot be forever. So, in Febru
ary 2013, I moved to Suzhou as Lecturer at
the Xi'an Jiaotong  Liverpool University. I
stayed there for a little bit more than one year
teaching, doing research, and even serving as
the interim head of my department for a few
months. This was a great learning experience
within a different culture. But when I learned
that an Assistant Professor position on Dyna
mical Systems was open in Groningen I could
not but apply.

So, here I am again. Back in Groningen,
working to understand the properties of dy
namical systems and teaching a new genera
tion of mathematicians. I am excited that I
have the chance to enjoy life in this beautiful
city for several more years.

Wiskundige in de bedrijfskunde
door Phebo Wibbens

Toen ik wiskunde (en natuurkunde) studeer
de, vonden wij vanzelfsprekend dat de harde
bètastudies in het hoogste aanzien stonden, en
de basis der wetenschap vormden. Scheikun
de, informatica en zeker biologie waren al
een beetje een slap aftreksel. Om maar te
zwijgen van psychologie (zweverig geklets),
medicijnen (lichaamsdelen uit je hoofd leren)
of rechten (voor als je écht geen idee had wat
je anders met je leven zou moeten). Maar er
was één groep die helemaal onderaan de pik
orde stond: de bedrijfskundigen. Geldbeluste
types die niets konden behalve mooie praatjes
verkopen. Daar moest je ver weg van blijven.

Nu ben ik zelf bedrijfskundige. Aan The
Wharton School, de business school van de
University of Pennsylvania in Philadelphia,
ben ik aan het promoveren op het wiskundig
modelleren van bedrijfsstrategieën. En ik
vind het nog leuk ook; zó leuk dat ik hoop de
rest van mijn (werkzame) leven bedrijfskun
dige te blijven. Waarom? Omdat ik nu ver
schillende onderdelen van wat ik geleerd heb

Daniel Valesin
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Agenda

 maandag 13 april 2015
Johann Bernoulli lezing
Rien van de Weijgaart
Academiegebouw, 19:30u
bernoulli.math.rug.nl

 1519 juni 2015
Workshop:
"Dynamics and Geometry"
Lorentz Center, Leiden
www.lorentzcenter.nl

 12 en 13 juli 2015
Workshop ter gelegenheid
van 60ste verjaardagen van
Arjan van der Schaft en
Harry Trentelman
Academiegebouw Groningen

 vrijdag 20 november 2015
afscheidscollege Henk Broer
Academiegebouw Groningen

instituut! Zelf ben ik van plan de komende ja
ren rustig door te werken met een kamertje
op het JBI: er zijn de laatste jaren nogal wat
dingen blijven liggen op het gebied van on
derzoek. Ook wil ik doorgaan met het popu
lariseren van mathematisch fysische onder
werpen, in de geest van mijn recente boekje
over geometrische optica van de atmosfeer
(Epsilon 77). Daarnaast zal ik nog worden in
gezet voor onderwijs, vooral in dynamische
systemen, dit ter verlichting van de totale
onderwijslast van het JBI. Maar het is be
langrijk dat de druk wat meer van de ketel is
en er ook ruimte blijft voor muziek, fietsen,
reizen, etc. Ik denk overigens niet dat jullie
mij vaak met een vishengel in de hand en een
grassprietje tussen de tanden, zittend in een
slootwal zullen aantreffen ...

New at the Institute and 200,000th
resident of Groningen
by Daniel Valesin

As a young adult in
my home town of
São Paulo, Brazil, I
had no idea I would
ever become a math
ematician. My un
dergraduate studies
were in Business
Management, and in
retrospect this
choice of undergra
duate degree was a
decision for unde

cidedness: I hoped to be exposed to several
different fields with no definite compromises.
My predilection and vocation for Mathe
matics became increasingly clear: I tended to
work through the exercises in Apostol's
'Calculus' during Accounting and Marketing
lectures. Although I completed the business
degree, at the time my mind was set to start a
new career as a mathematician.

This start took place in IMPA (Instituto de
Matemática Pura e Aplicada), a research in
stitute in Rio de Janeiro where I did my
Master studies. My period there was of en
thusiastic learning and idea exchanging. In
fact, the possibility of sharing mathematical
understanding with other people was a new
experience, most of my previous contact with
Mathematics had been in isolation, and I
found it deeply rewarding. My Master's class
formed a very united, 'familyawayfrom
home' sort of group; so much so that most of
us made the same choice for their field of
study, namely Probability Theory.

Apart from the influence of my classmates
and that of my professor of Probability,
Claudio Landim, my attraction to this field
came naturally. Why Probability, of all
things? To me, it appeared to be the field
which best combined theoretical depth and

possibility for intuitive insight.
In 2007 I moved to Switzerland to start a

PhD at EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne), under Thomas Mountford.
Tom's knowledge of Probability is vast, and
he is known especially for his ability to tackle
problems of great technical difficulty with
unexpected and ingenious approaches. We
had an extremely fruitful and pleasant inter
action which has not stopped, but on the con
trary intensified, after my graduation.

Since the beginning of my thesis, I have
worked on Interacting Particle Systems, a
field that began in the seventies with pioneer
ing works of Frank Spitzer in the US and
Roland Dobrushin in the Soviet Union. In this
field, one typically studies the time evolution
of a system whose overall state is given by
specifying states of a large number of com
ponents ('particles'). The rules of the dyna
mics are defined as simple interactions be
tween the components, and one is typically
interested in emergent, macroscopic behavior
that results from these rules. In the early days,
most of the models studied were motivated
by Statistical Physics, but the field soon
emancipated from this origin: it offered a
fertile ground both for independent mathema
tical investigations and a framework for ap
plications throughout the sciences. The model
I have studied the most, called the Contact
Process, can be seen as a model for the evo
lution of a biological species occupying space
(or alternatively, of an infection over a host
population).

It can be argued that PhD students rarely
have much say in their thesis topic; although
this was the case with me, I was quite satis
fied with mine. It allowed me to learn tech
niques from various subfields of Probability
and offered challenging problems that I felt
rewarded to solve.

Around the time of my graduation, in
2011, I obtained a grant from the Canadian
government to become a postdoctoral fellow
at the University of British Columbia (UBC).
This was a great honor, as the Probability
group at UBC is formidable. I had the pleasu
re to move to Vancouver, a city with magnifi
cent landscapes and friendly people. At UBC,
I had my first experiences teaching large
courses. I also carried out, with collaborators,
a long project about the Contact Process on
random graphs. The main theme of this
project was how a physical phenomenon cal
led metastability is exhibited by the Contact
Process, and particularly how this depends on
the geometry of the graph.

As a postdoc, I also wanted to learn com
pletely new things and fill in gaps that I felt I
had in my knowledge. I then approached
Professor Brian Marcus, who turned out to be
one of the most generous and friendly indivi
duals I have ever met. Brian had extensive
experience in Ergodic Theory, Dynamical
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the time he was very interested in Probability
and Statistical Mechanics, and in his humble
ness, he said that we had a lot of teach each
other. Evidently, I felt that I got much more
than him out of the deal; we had several re
search seminars and it was a pleasure to in
teract with his research group.

It was again a great honor to be offered a
position at RUG and become a member of
JBI. My arrival in Groningen could hardly
have been better: I happened to be the
200,000th resident of the city, and the town
hall organized a ceremony to celebrate the
occasion. I was given as a gift a very especial
orange bicycle made exclusively for this.

As I think has become clear in the narra
tive, I especially enjoy the experience of do
ing mathematical research as a collaborative
effort. I hope to have plenty of that experi
ence in my new work environment at the JBI
and in The Netherlands as a whole, and to do
some great Mathematics in the meantime. So
I have great expectations for the years to
come!
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door Konstantinos Efstathiou
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that were nationally supported by NWO.

This is the third time I am coming to
Groningen. The first, and shortest, was when
as a young Physics student in Athens I came
to Groningen for three months through the
Erasmus student exchange program. At the
time I chose Groningen because I was already
interested in Dynamical Systems and I had
found out that Floris Takens was a professor
here. It was a very happy coincidence that
during that time an international Masters
program was taking place in Groningen and I
was fortunate enough to attend advanced
courses by, among others, Floris Takens on
time series reconstruction and Igor Hoveijn
on dynamical systems.

After returning to Greece I finished my
Bachelors and Masters studies in Physics and
then went to Dunkerque where I did my PhD
on Hamiltonian systems with symmetries un
der the supervision of Boris Zhilinskii and
Dmitrii Sadovskii. During that time I also
collaborated with Richard Cushman in

Utrecht. It was he who, a few months after fi
nishing my PhD, and while I was doing my
military service back in Greece, let me know
that Henk Broer was looking for a postdoc
toral fellow. I immediately fired an enthusi
astic email to Henk declaring my interest for
the position. A few months later I came to
Groningen for the second time.

I stayed here for almost 8 years. During
this time I taught the courses ``Meetkunde en
Natuurkunde'' and ``Metrische Ruimten'',
while I also had the opportunity to do some
cool research on topics such as the geometry
of integrable Hamiltonian systems and the
dynamics of networks, a lot of it in collabora
tion with Henk Broer. Henk was not only a
research collaborator but also a source of
constant inspiration and support. This period
in Groningen was not only about work. It was
also the time when I met and got married to
my wife and we had our son.

Postdocs cannot be forever. So, in Febru
ary 2013, I moved to Suzhou as Lecturer at
the Xi'an Jiaotong  Liverpool University. I
stayed there for a little bit more than one year
teaching, doing research, and even serving as
the interim head of my department for a few
months. This was a great learning experience
within a different culture. But when I learned
that an Assistant Professor position on Dyna
mical Systems was open in Groningen I could
not but apply.

So, here I am again. Back in Groningen,
working to understand the properties of dy
namical systems and teaching a new genera
tion of mathematicians. I am excited that I
have the chance to enjoy life in this beautiful
city for several more years.

Wiskundige in de bedrijfskunde
door Phebo Wibbens

Toen ik wiskunde (en natuurkunde) studeer
de, vonden wij vanzelfsprekend dat de harde
bètastudies in het hoogste aanzien stonden, en
de basis der wetenschap vormden. Scheikun
de, informatica en zeker biologie waren al
een beetje een slap aftreksel. Om maar te
zwijgen van psychologie (zweverig geklets),
medicijnen (lichaamsdelen uit je hoofd leren)
of rechten (voor als je écht geen idee had wat
je anders met je leven zou moeten). Maar er
was één groep die helemaal onderaan de pik
orde stond: de bedrijfskundigen. Geldbeluste
types die niets konden behalve mooie praatjes
verkopen. Daar moest je ver weg van blijven.

Nu ben ik zelf bedrijfskundige. Aan The
Wharton School, de business school van de
University of Pennsylvania in Philadelphia,
ben ik aan het promoveren op het wiskundig
modelleren van bedrijfsstrategieën. En ik
vind het nog leuk ook; zó leuk dat ik hoop de
rest van mijn (werkzame) leven bedrijfskun
dige te blijven. Waarom? Omdat ik nu ver
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samen kan brengen.
Enerzijds de
wiskunde en hoe je
die kunt toepassen
om de wereld beter
te begrijpen, en
anderzijds mijn er
varingen bij het
Amerikaanse
adviesbedrijf Bain &
Company, waar ik
eerst als consultant
heb gewerkt en later
als onderzoeker. In die laatste rol hielp ik mee
het onderzoek doen voor een aantal boeken
die door Bain zijn gepubliceerd. Daarna heb
ik ook nog zelf een boek geschreven samen
met onder anderen de directeur van het
Koninklijk Concertgebouworkest, over de
vraag hoe het kan dat dit orkest al meer dan
een eeuw ‘toonaangevend’ is in de muziek
wereld, langer dan vrijwel elke andere
organisatie, in welke sector dan ook.

Verder ben ik erg blij om terug te zijn in
de wetenschap (ook al is het ‘zachte’ weten
schap). In het bedrijfsleven is onderzoek na
melijk uiteindelijk nooit core business. Het
bevalt me erg goed een eigen onderzoeksa
genda uit te stippelen en daar vervolgens
jaren (in plaats van weken of maanden) de
tijd voor te hebben om een aantal vragen écht
goed uit te pluizen.Maar de belangrijkste re
den dat ik het nu zo naar mijn zin heb, is dat
er een aantal mooie openstaande vragen lig
gen om te onderzoeken. Hoe kan het dat som
mige bedrijven gedurende jaren of decennia
zeer succesvol zijn en later niet meer? (bij
voorbeeld Kodak) Waardoor zijn de prestaties
van bedrijven die ongeveer dezelfde dingen
doen soms heel verschillend? (de MP3spe
lers van Apple tegenover Sony) Wat zorgt er
voor dat bedrijven steeds efficiënter gaan
werken met een snelheid die over de afgelo
pen eeuw verbazingwekkend constant is ge
bleven? (althans gemiddeld over vele bedrij
ven gedurende een langere tijd)

Met behulp van wiskundige modellen
probeer ik de onderliggende processen van de
rol van bedrijven in economische groei beter
te begrijpen, en daarmee stukjes op de goede
plaats te leggen van de puzzels gevormd door
bovenstaande vragen. Hopelijk helpt dat
uiteindelijk voor bedrijven om betere beslis
singen te maken en zo te zorgen voor een
breder gedragen welvaart voor de wereldbe
volking.

Zo gebruik ik weer dagelijks wat ik ge
leerd heb bij mijn studie, van lineaire algebra
tot differentiaalvergelijkingen, en van Mathe
matica tot Python. Misschien hadden we toch
niet helemaal ongelijk toen we vonden dat de
studie wiskunde aan de basis der wetenschap
lag.

Wiskundeleraren studiedag 2014
door Gerrit Roorda

Inmiddels is het een traditie: Op de laatste
dinsdag voor de kerstvakantie, dit jaar dus 16
december, verwelkomen we in de Bernoulli
borg een hele groep wiskundeleraren. De stu
diedag voor wiskundeleraren wordt tegen
woordig georganiseerd in samenwerking met
de afdeling wiskunde, de lerarenopleiding
van de RUG en de vakmaster van de NHL.
Naast studiedag is het ook een beetje alumni
dag, want veel deelnemers zijn opgeleid bij
RUG of NHL. Om de samenwerking te mar
keren wordt een deel van de dag georga
niseerd in de Bernoulliborg en een deel in het
gebouw van de NHL, ongeveer 600 meter
noordelijker op het Zerniketerrein.

Dit jaar zagen we plotseling weer een
flinke stijging van het aantal deelnemers.
Waar zou dat door komen, vroeg ik me af.
Door de goede lunch in de gezellige Brasserie
organiseren? Of omdat wiskundesecties ge
zellig een dag op pad gaan: sommige scholen
leveren veel deelnemers, met als koploper dit
jaar het Hogeland college te Warffum met
zeven wiskundecollega’s. Maar vermoedelijk
is de stijging dit jaar vooral toe te schrijven
aan de wijzigingen in het wiskundecurricu
lum van havo en vwo die per augustus 2015
van kracht worden. Dit laatste lijkt toch de
hoofdreden. Een workshop die specifiek in
gaat op de veranderingen in het statistiekpro
gramma trekt de meeste deelnemers.

Goed gewaardeerd wordt ook de lezing
van Jaap Top over de geschiedenis van com
plexe getallen. Jaap weet op humoristische
wijze de deelnemers mee te voeren langs de
wonderlijke wegen van de complexe getallen
in de geschiedenis van de wiskunde. Die
komt ook naar voren in de lezing van Jeanine
Daems. Zij gaat in op de mogelijkheden om
projecten in de klas te doen op basis van
materiaal uit oude bronnen. Centrale bood
schap van Jeanine is dat het belangrijk is dat
leerlingen inzien dat wiskunde in de loop van
de geschiedenis door mensen ontwikkeld is,
en dus niet bestaat uit een verzameling waar
heden die de leraar weet en de leerling moet
leren. (Soms zijn leerlingen verbaasd dat je
als leraar ook over een som moet naden
ken…). De afsluitende lezing wordt verzorgd
door Paul Drijvers. Hij gaat in om de moge
lijkheden om leerlingen steeds weer aan het
denken te zetten. Het lijkt logisch dat je bij
wiskunde moet nadenken, maar een deel van
de populatie op school leert wiskunde door
alleen of vooral goed na te doen wat de leraar
en vooral het boek voordoen.

Uit de enquêtes blijkt dat docenten deze
dag goed waarderen. Reden dus om door te
gaan!
Mede namens andere organisatoren: Martha
Witterholt, Jan van Maanen, Jaap Top.

Phebo Wibbens




