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Het nieuwe Bernoulli Instituut
door Jos Roerdink

In de Bernoulli Gazet van maart 2017 schreef ik
al iets over de ophanden zijnde fusie van het
Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde en In
formatica (JBI) met het ALICE instituut voor
Kunstmatige Intelligentie. In dit stukje leest u
over het vervolg.

De onderlinge besprekingen tussen de staf
van JBI en ALICE die in juni 2016 waren gestart
zijn in 2017 vervolgd, leidend tot een intentiebe
sluit tot fusie in september 2017, gevolgd door
de formele fusie per 1 juni 2018.

Uiteraard waren hierbij diverse hobbels te
nemen. Allereerst was het van groot belang ie
dereen te betrekken bij het proces en aandacht te

besteden aan de verschillende culturen en onder
linge percepties die binnen de twee instituten
bestonden. Een kernpunt betrof de herkenbaar
heid en externe zichtbaarheid van de diverse
disciplines binnen een gezamenlijk instituut. Om
hiervoor voldoende garanties te geven is besloten
tot een structuur met drie afdelingen: Wiskunde,
Informatica, en Kunstmatige Intelligentie (zie de
website van het nieuwe instituut
https://www.rug.nl/research/bernoulli/).

Een heikel punt betrof het kiezen van de
naam van het nieuwe instituut. Na veel wikken
en wegen is besloten tot Bernoulli Instituut voor
Wiskunde, Informatica en Kunstmatige Intelli
gentie. Hierbij waren de externe herkenbaarheid
en Groningse connectie van de naam doorslag
gevend. Zoals bekend was Johann Bernoulli
hoogleraar Wiskunde in Groningen van 1695
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Redactioneel

In dit nieuwe nummer zoals
gebruikelijk ten eerste aan
dacht voor de komende Ber
noullilezing op maandag 29
april: wiskundige modellen le
veren onmisbare gereedschap
pen bij het voorspellen hoe le
vende organismen zich aan
passen aan klimaatveranderin
gen. Verder is in dit nummer
te lezen over de totstandko
ming en opzet van het nieuwe
Bernoulli Instituut. Hierna ko
men twee nieuwkomers aan
het woord, gevolgd door een
tweetal In Memoria van in
2018 overleden (oud) insti
tuutsmedewerkers. Verder valt
te lezen uit de mond van een
alumnus hoe de 1dagstudent
activiteiten beslissend kunnen
zijn voor het kiezen van je
studierichting. Ten slotte, een
verslag van het boeiende pro
ject “Wiskundigen in Gronin
gen” waar iedereen uitgeno
digd wordt commentaar te ge
ven of extra informatie aan te
leveren. Veel leesplezier!

www.math.rug.nl/bernoulli

Op maandag 29 april 2019 om 19:30 wordt de
Bernoulli lezing traditiegetrouw gehouden in de
Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te
Groningen, de toegang is gratis.

Summary: In a time of global climate change, it
is of considerable importance to predict the ca
pacity of organisms to cope with this change and
to adapt to changed conditions. Mathematical
and computational models are indispensable
tools for this. Yet, it is by no means clear
whether, and to what extent, the course and out
come of ecological and evolutionary processes
are predictable. By means of simple models I
will illustrate that ecological and evolutionary
dynamics are much more intricate than envisa
ged 50 years ago. Interestingly, empirical evid
ence is often in striking contrast to the pre
dictions of wellestablished ecoevolutionary
models. For example, many more species coex
ist in natural systems than predicted by theory,
and evolution proceeds much faster and in a
more predictable manner than anticipated by
evolutionary models. Based on a discussion of
potential reasons for this discrepancy, I will
conclude that we better leave traditional
approaches based on “Ockham’s razor” behind
us and instead base ecoevolutionary predictions
on mechanistic models with many degrees of
freedom (even if these models are no longer
tractable mathematically).

Franjo Weissing obtained his MSc degree in
Mathematics (1983) and his PhD (1990) from
the University of Bielefeld (Germany). His PhD
thesis on the dynamical foundations of evolutio
nary game theory was supervised by Nobel lau
reates Reinhard Selten and John Harsanyi.
From the start, he had a strong interdisciplinary
profile. Working at the Centre for Interdiscipli
nary Research (Bielefeld), he collaborated with
biologists, psychologists, economists, political
scientists, and philosophers of science. In 1989,
he moved to the University of Groningen, where
he is Professor of Theoretical Biology since
2001. His research centers on understanding of
causes and consequences of diversity, in biolo
gical systems as well as in human societies. His
research interests include multispecies compe
tition, the emergence of new species, individual
differences within populations ('animal perso
nalities'), and differences between the sexes. He
was founding director of
the Groningen Graduate
School of Science and
Engineering, and he es
tablished several award
winning international
MSc programmes. He
received various major
grants, including an ERC
Advanced Grant (2018).

Johann Bernoulli lezing 2019
The complex dynamics of ecology and evolution

Franjo Weissing (Universiteit Groningen)
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1705. Het werk van één van zijn zoons,
Daniel, in Groningen geboren in het jaar
1700, heeft niet alleen verbindingen met wis
kunde en informatica (denk aan waarschijn
lijkheidsrekening, vloeistofmechanica) maar
ook met kunstmatige intelligentie (beslissen
onder onzekerheid).

Inmiddels heeft het openingssymposium
van het Bernoulli Instituut plaatsgevonden op
1 november jl.

Hoe nu verder? Allereerst zijn we doende
de onderlinge samenhang binnen het instituut
te versterken. In het kader van de midterm
evaluatie die in het najaar van 2018 heeft
plaatsgevonden hebben we een gezamenlijke
strategie voor het instituut geformuleerd die
we verder gaan uitwerken de komende jaren.
De eerdere samenwerking in het kader van
het DSSC (centrum voor Data Science and
Systems Complexity
https://www.rug.nl/research/fse/themes/dssc/)
biedt hierbij een duidelijk houvast. Verder
zijn we druk de groei van het instituut in
goede banen te leiden. Allereerst heeft het
Faculteitsbestuur in het kader van de fusie 13
nieuwe formatieplaatsen ter beschikking ge
steld, waaronder tien leerstoelen die gaan bij
dragen aan het CogniGron Centrum voor
Cognitieve Systemen & Materialen
(https://www.rug.nl/research/fse/cognitive
systemsandmaterials/), een samenwerking
tussen het Bernoulli Instituut en het Zernike
Instituut van de faculteit. Daarnaast ver
wachten we in het kader van de zgn. sector
plannen van het ministerie van OCW nog
eens zo'n 10 extra formatieplaatsen in de ko
mende jaren, die vooral bedoeld zijn om de
fundamenten van de disciplines Wiskunde en
Informatica te versterken. Hiermee groeit het
Bernoulli Instituut uit tot verreweg het groot
ste instituut in de faculteit.

De groei van de staf is dringend nodig om
de toenemende aantallen studenten passend
onderwijs te kunnen bieden. De disciplines
binnen het Bernoulli Instituut zijn relevanter
dan ooit gezien diverse maatschappelijke
ontwikkelingen (vraag naar transparantie van
modellen en algoritmen, privacy in het digita
le domein, kansen en risico's van kunstmatige
intelligentie).

Al met al kunnen we de toekomst van het
Bernoulli Instituut met groot vertrouwen te
gemoet zien.

Nieuwe medewerker
Marcello Seri

I got my Bachelor in Mathematics and Ap
plication in Camerino, Italy in 2007, and my
MSc in Mathematics in Bologna, Italy in
2009. When I moved from Bologna to
Camerino, having never left my region, it
seemed like a huge trip, but since then I kept
moving north and I am very proud to say that
the move to Groningen is my first move since

2007 in which I
stayed at a constant
latitude.

I got my PhD in
2012 under the su
pervision of Prof.
Andreas Knauf and
Prof. Mirko Degli
Esposti, in a joint
degree between the
University of Bo
logna and the FriedrichAlexander University
of ErlangenNuremberg in Germany.

Right after, I moved to the UK for a post
doc at University College London for 3 years,
and subsequently I received a postdoctoral
fellowship at the University of Reading.
During this period I had the pleasure to be a
guest researcher at the Mathematische For
schung in Oberwolfach, the Institute Henri
Poincaré in Paris and the Newton Institute in
Cambridge.

After a two year detour as a Senior
Software Engineer in the XenServer team at
Citrix System R&D in Cambridge, I have
happily returned to academic research, and
since June I am Assistant Professor at the
Bernoulli Institute for Mathematics, Compu
ter Science and Artificial Intelligence.

My research field has changed a number
of times since my undergraduate times. I star
ted working in ergodic theory with a soft spot
for number theory, drifted to semiclassical
analysis, then spectral theory, subRieman
nian geometry and more recently contact geo
metry. However, there is a constant theme in
my interests: all these problems can be inves
tigated from a geometric perspective by ex
ploiting Hamiltonian systems and geodesic
flows to describe their dynamical and spectral
properties.

I am quite keen on working in groups and
interacting with other people. If you have in
terest in a geometric perspective, do not hesi
tate to stop by my office. The same goes if
you like to have a chat about mathematics,
functional programming, technology, food,
climbing and mountaineering, or anything
else really.

Nieuwe medewerker
Steffen Muller

While I have always been fascinated by
mathematics, I only started considering it as a
possible profession after a few years of at
tending university. My undergraduate degree,
which I obtained in Darmstadt, was in mathe
matics with computer science and in fact I
found computer science more interesting than
mathematics during my first year. This
changed after taking a course in group theory
in my second year, whose high level of
abstraction I found rather beautiful. Incident
ally, although I tend to use only little group

Wiskundepromoties

20180119
P. Behrouzi, Extensions of
graphical models with applications
in genetics and genomics
Promotor: E.C. Wit

20180409
L. Wang, Modeling and analysis
of nonisothermal chemical
reaction networks
Promotores: A.J. vd Schaft en
B. Maschke

20180525
E. Ruiz Duarte, HasseWeil ine
quality and primality tests in the
context of curves of genus 2
Promotores: J. Top en
H. Waalkens

20180629
E. Endo, Gibbs measures for
models on lines and trees
Promotores: A.C.D. van Enter en
R. Bissacot

20180703
Y. Bu, A class of linear solvers
based on multilevel and
supernodal factorization
Promotores: A.E.P. Veldman en
B. Carpentieri

20180921
N. Martynchuk, On monodromy
in integrable Hamiltonian systems
Promotores: H.W. Broer en
K. Efstathiou

20180925
P. Monshizadeh, Modeling and
control of power systems in
microgrids
Promotores: A.J. vd Schaft en
C. de Persis

20181012
D.L. van Kekem, Dynamics of
the Lorenz96 model
Promotores: H.W. Broer en
A.E. Sterk

20181207
T.W. Stegink, Energybased
analysis and control of power
networks and markets: Port
Hamiltonian modeling, optimality
and game theory
Promotor: A.J. vd Schaft

Marcello Seri
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theory in my research, I have now taught it
twice in Groningen. For my third year of un
dergraduate studies I went to Middle East
Technical University in Ankara. That year has
probably had the most significant impact on
my scientific interests, as I started to think
more seriously about mathematics during that
time and I became interested in explicit num
ber theory and arithmetic geometry, which I
have focused on ever since. After spending a
year in Cambridge I returned to Germany and
obtained a PhD in Bayreuth in 2010. I then
spent three years as a postdoc in Hamburg,
which included three months as a visitor in
Leiden, and two months in Sydney, before
moving to Oldenburg, which is of course
already close to Groningen.

In September 2017 I joined the Bernoulli
Institute (or rather the Johann Bernoulli Insti
tute as it was called at the time) as an assist
ant professor in the algebra group led by Jaap
Top who shares several common research in
terests with me. I'm currently supervising
three PhD students, Stevan Gajovic, Enis
Kaya and Ludwig Fürst.

Most of my research is focused on an
swering simple questions such as the follow
ing: Which pairs of integers have the property
that the fifth power of the first integer and the
square of the second differ by 1? What about
pairs of rational numbers? Of course there is
the pair (1,0), but are there any others? One
can show that there are no further pairs of ra
tional numbers with this property, but the
proof is nontrivial. Such problems have fas
cinated mathematicians since the ancient
Greeks, but there are still many exciting new
developments in this area. One starting point
is to note that the equation y^2 = x^5  1
defines a curve, so we are asking about points
on this curve with integer or rational coeffi
cients. In this way, geometric methods enter
the game. In addition to (algebraic) geometry,
one can use analytic techniques; in particular,
rigid analysis plays an important part in my
research. One of the main developers of this
subject is Marius van der Put, professor
emeritus at RUG, so it seemed quite fitting to
continue my career in Groningen. But I also
employ topological methods such as funda
mental groups. Perhaps surprisingly, the com
putations required to answer these naïve

questions often turn
out to be rather in
volved and it is fre
quently quite daunt
ing to try solving
them by hand.
Therefore I tend to
spend a large part of
my time on develop
ing and implement
ing algorithms
which can be used to
automatically solve

equations similar to the above.
Much of my current work is done in col

laboration with Jennifer Balakrishnan (Bos
ton University). An exposition of some of our
recent work, which also involved Jan Tuit
man (Leuven) and Netan Dogra and Jan Vonk
(both Oxford) can be found in Quanta
magazine
(quantamagazine.org/mathematicianscrack
thecursedcurve20171207/) and on the
Dutch science website NEMO Kennislink
(http://www.nemokennislink.nl/publicaties/de
zevenoplossingenvandevervloekte
kromme).

In Memoriam Desiree Hansen
door Gert Vegter

Op 2 september
2018 is onze collega
Desiree Hansen
overleden.

Ze was ruim 25
jaar in dienst van de
RUG, waar ze begon
als secretaresse bij
Ruimteonderzoek.
Sinds 1992 was ze
verbonden aan ons
instituut, in eerste
instantie op het algemeen secretariaat van de
vakgroep Informatica. De laatste jaren was ze
verantwoordelijk voor de secretariële onder
steuning van het bestuur van het voormalige
Johann Bernoulli Instituut.

Desiree had hart voor haar werk. Over
werken, bijvoorbeeld om visitatierapporten
op tijd de deur uit te krijgen, vond ze van
zelfsprekend. Ze had het hart op de tong. Je
wist wat je aan haar had, ook in haar luimen.
Het was kenmerkend voor haar betrokken
heid bij haar omgeving, voor haar interesse in
de persoon achter de collega. Vaak was zij
degene die sollicitanten ontving, en op hun
gemak wist te stellen. Nieuwe collega's, van
promovendus tot hoogleraar, maakte ze op
een ontspannen manier wegwijs binnen ons
instituut en de faculteit. Mede hierdoor be
paalde ook zij het gezicht van het JBI.

Rekenen was niet haar sterkste kant. Zo
hebben we tijdens een instituutsborrel eens
flink ons best moeten doen om ons door de
berg bitterballen heen te werken omdat
Desiree het bezoekersaantal verkeerd had be
rekend.

Desiree was altijd in voor een lolletje, en
ze had een ondeugend gevoel voor humor.
Alleen Belgenmoppen mochten we niet in
haar bijzijn vertellen, vanwege de in haar
ogen etnische aspecten. Deze afkeer bleek te
dateren uit de tijd dat 'diversity' nog geen
thema was.

Begin januari 2018 bleek dat ze longkan
ker had. De zware behandelingen, die ze
moedig onderging, bleken na een aantal

1705. Het werk van één van zijn zoons,
Daniel, in Groningen geboren in het jaar
1700, heeft niet alleen verbindingen met wis
kunde en informatica (denk aan waarschijn
lijkheidsrekening, vloeistofmechanica) maar
ook met kunstmatige intelligentie (beslissen
onder onzekerheid).

Inmiddels heeft het openingssymposium
van het Bernoulli Instituut plaatsgevonden op
1 november jl.

Hoe nu verder? Allereerst zijn we doende
de onderlinge samenhang binnen het instituut
te versterken. In het kader van de midterm
evaluatie die in het najaar van 2018 heeft
plaatsgevonden hebben we een gezamenlijke
strategie voor het instituut geformuleerd die
we verder gaan uitwerken de komende jaren.
De eerdere samenwerking in het kader van
het DSSC (centrum voor Data Science and
Systems Complexity
https://www.rug.nl/research/fse/themes/dssc/)
biedt hierbij een duidelijk houvast. Verder
zijn we druk de groei van het instituut in
goede banen te leiden. Allereerst heeft het
Faculteitsbestuur in het kader van de fusie 13
nieuwe formatieplaatsen ter beschikking ge
steld, waaronder tien leerstoelen die gaan bij
dragen aan het CogniGron Centrum voor
Cognitieve Systemen & Materialen
(https://www.rug.nl/research/fse/cognitive
systemsandmaterials/), een samenwerking
tussen het Bernoulli Instituut en het Zernike
Instituut van de faculteit. Daarnaast ver
wachten we in het kader van de zgn. sector
plannen van het ministerie van OCW nog
eens zo'n 10 extra formatieplaatsen in de ko
mende jaren, die vooral bedoeld zijn om de
fundamenten van de disciplines Wiskunde en
Informatica te versterken. Hiermee groeit het
Bernoulli Instituut uit tot verreweg het groot
ste instituut in de faculteit.

De groei van de staf is dringend nodig om
de toenemende aantallen studenten passend
onderwijs te kunnen bieden. De disciplines
binnen het Bernoulli Instituut zijn relevanter
dan ooit gezien diverse maatschappelijke
ontwikkelingen (vraag naar transparantie van
modellen en algoritmen, privacy in het digita
le domein, kansen en risico's van kunstmatige
intelligentie).

Al met al kunnen we de toekomst van het
Bernoulli Instituut met groot vertrouwen te
gemoet zien.

Nieuwe medewerker
Marcello Seri

I got my Bachelor in Mathematics and Ap
plication in Camerino, Italy in 2007, and my
MSc in Mathematics in Bologna, Italy in
2009. When I moved from Bologna to
Camerino, having never left my region, it
seemed like a huge trip, but since then I kept
moving north and I am very proud to say that
the move to Groningen is my first move since

2007 in which I
stayed at a constant
latitude.

I got my PhD in
2012 under the su
pervision of Prof.
Andreas Knauf and
Prof. Mirko Degli
Esposti, in a joint
degree between the
University of Bo
logna and the FriedrichAlexander University
of ErlangenNuremberg in Germany.

Right after, I moved to the UK for a post
doc at University College London for 3 years,
and subsequently I received a postdoctoral
fellowship at the University of Reading.
During this period I had the pleasure to be a
guest researcher at the Mathematische For
schung in Oberwolfach, the Institute Henri
Poincaré in Paris and the Newton Institute in
Cambridge.

After a two year detour as a Senior
Software Engineer in the XenServer team at
Citrix System R&D in Cambridge, I have
happily returned to academic research, and
since June I am Assistant Professor at the
Bernoulli Institute for Mathematics, Compu
ter Science and Artificial Intelligence.

My research field has changed a number
of times since my undergraduate times. I star
ted working in ergodic theory with a soft spot
for number theory, drifted to semiclassical
analysis, then spectral theory, subRieman
nian geometry and more recently contact geo
metry. However, there is a constant theme in
my interests: all these problems can be inves
tigated from a geometric perspective by ex
ploiting Hamiltonian systems and geodesic
flows to describe their dynamical and spectral
properties.

I am quite keen on working in groups and
interacting with other people. If you have in
terest in a geometric perspective, do not hesi
tate to stop by my office. The same goes if
you like to have a chat about mathematics,
functional programming, technology, food,
climbing and mountaineering, or anything
else really.

Nieuwe medewerker
Steffen Muller

While I have always been fascinated by
mathematics, I only started considering it as a
possible profession after a few years of at
tending university. My undergraduate degree,
which I obtained in Darmstadt, was in mathe
matics with computer science and in fact I
found computer science more interesting than
mathematics during my first year. This
changed after taking a course in group theory
in my second year, whose high level of
abstraction I found rather beautiful. Incident
ally, although I tend to use only little group Steffen Muller

Desiree Hansen
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maanden de achteruitgang niet meer te
kunnen stoppen. Op 6 september hebben we
afscheid van haar genomen tijdens een bij
eenkomst die ze grotendeels zelf had geregis
seerd. Behoud van autonomie in haar leven
was belangrijk voor haar, tot op het laatst.
Ook dat was typerend voor Desiree.

Sinds haar overlijden is er veel veran
derd. Ze heeft de fusie van het Johann Ber
noulli Instituut en ALICE niet meer meege
maakt. Door de hiermee gepaard gaande sa
menvoeging van de secretariaten is Desiree's
lege plek niet meer zichtbaar, maar voor ve
len van ons blijft deze voelbaar.

In Memoriam Ruth Curtain
by Hans Zwart

On March 19, 2018,
Professor Ruth F.
Curtain (born 1941)
passed away. After
finishing her masters
in her home town
Melbourne, Austra
lia she moved to
Brown University
(USA) to do her
Ph.D. Many pio
neers of modern
control theory such
as La Salle, Wonham, and Hale, were at
Brown at that time. In 1969 she obtained her
doctor degree. After one and a half year at
Purdue University (USA) she moved to
Warwick (UK) to join the newly founded
Control Theory Center.

Since her career opportunities in Warwick
were limited, she took a position as ``lector’’
at the mathematics department of the Univer
sity of Groningen in 1976. Although her plan
was only to stay a couple of years, she re
mained in Groningen. This was mainly due to
the many good math students that had inter
est in systems theory. Together with Jan
Willems she was responsible for a large vari
ety of advanced lectures on (emerging) topics
in system theory. Of course, these classes led
to master and PhD students. With her PhD
students she kept in close contact after their
graduation.

Her field of expertise was infinitedimen
sional systems theory. Whereas finitedimen
sional systems theory studies systems descri
bed by ordinary differential equations, its in
finitedimensional counterpart does this for
systems described by partial differential
equations or delay differential equations. Her
scientific life can be characterized by two
items. First of all, she had a keen eye for new
results in finitedimensional systems theory
and knew how to extend these to her field.
She did this with e.g. the LQG problem and
robust control. Secondly, she found it very
important to share the knowledge which lied

scattered in journal papers. Already in 1978,
she published together with Tony Pritchard
the first text book on the theory of infinitedi
mensional systems. Based on the success of
that book she asked me in 1989 to make an
updated version which would also contain
exercises. The new material and exercises
were used in two courses for the Dutch Net
work on Systems and Control (the prede
cessor of DISC). Next to being responsible
for courses she also served among others as
chairman during the transition period of the
Network to DISC. After her retirement she
remained active. For instance, we have been
busy writing a second, again updated version
of our book, and with Orest Iftime she was
writing the solution manual. Although these
books are almost finished, she passed away
before they were finalized.

Alumnus Erik Weitenberg aan het
woord
door George Huitema

Voor het jaarlijkse interview met een alumnus
hoefde ik dit jaar niet ver te zoeken. Eind
december werd ik op mijn werkplek bij TNO
in Groningen aan een nieuwe medewerker
voorgesteld. Deze vertelde me dat hij in Gro
ningen wiskunde gestudeerd had. De zoek
tocht naar een alumnus voor dit Gazetinter
view kon zodoende kort zijn.

Je hebt wiskunde gestudeerd, wanneer
ben je daarmee begonnen?
Ik ben geboren en getogen in Drachten. Stu
deren in Groningen lag eigenlijk daarmee al
vast hoewel ik nog wel aan 1dagwiskunde
student in Utrecht heb meegedaan. Ik ben in
2005 gestart, heb 5 jaar over mijn Bachelor
gedaan, en vervolgens nog 2 jaar de Master.
Omdat ik altijd een studentenassistenschap
tijdens de studie deed, is het zo een lange tijd
geworden. Bijna ieder kwartaal heb ik een
vak gegeven. In mijn 2e jaar ben ik begonnen
bij Calculus, later onder andere, Lineaire Al
gebra, Vectoranalyse, aan zowel Wiskunde,
Natuurkunde als Scheikundestudenten. Als
studenten waren we altijd een hechte groep,
zaten vaak bij elkaar in de kantine van het
NCC (Nijenborg Natuurkunde en Chemie
Complex) en ook die van het rekencentrum
(naast het huidige Mercatorgebouw). We zijn
begonnen met 1618 studenten, daar vielen in
het 2e jaar natuurlijk al een aantal van af. Er
was verder nog geen harde knip, zodoende
volgde ik tijdens mijn Bachelor al een aantal
mastervakken voor de variatie. Zo kwam ik
oa. in Amsterdam en Utrecht. Mijn Bachelor
opdracht, over discriminantoppervlakken,
deed ik bij Jaap Top. Hij had namelijk een
kast op zijn kamer met oude draadmodellen
en liet geïnteresseerde studenten bijbehoren
de vergelijkingen bepalen en analyseren. Bij
Jaap Top heb ik ook mijn afstudeeropdracht
gedaan. Ik was geïnteresseerd in cryptografie

Ruth Curtain
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Websites

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

Johan Bernoulli Stichting
www.math.rug.nl/bernoulli

Alumni Wiskunde RuG
(zie onder About the institute)

www.rug.nl/research/bernoulli

LinkedIn Groep:
Alumni Wiskunde en
Technische Wiskunde RuG

http://linkd.in/XEijsD

en hij kende iemand
bij TNO (Jaap Henk
Hoepman, nu Rad
boud Universiteit)
die net de kwets
baarheden van de
nieuwe OVkaart aan
het onderzoeken was.
Samen met jaarge
noot Wouter Lueks,
die reeds promotie
werk op dit gebied
deed, heb ik hieraan
gewerkt.

Waarom ben je wiskunde gaan doen?
Ik vond wiskunde leuk hoewel mijn middel
bareschoolleraar het gewoon een slecht idee
vond. Daar heb ik gelukkig niet naar ge
luisterd. Ik vond eigenlijk alle Bètavakken
wel leuk. In Groningen volgde ik 1dagstu
dentzijn bij Marius van der Put. Die gaf heel
leuk college over vlakken en dergelijke. Ook
de medeleerlingen vond ik prima, zo trok me
dit alles over de streep, en dat is goed uitge
pakt. Ik heb een hele leuke studietijd gehad
met veel sociale contacten. Bij de FMF (Fy
sisch Mathematisch Faculteitsvereniging)
deed ik commissiewerk zoals de Almanak, het
verenigingtijdschrift Periodiek en ben er trots
op dat ik de programmeerwedstrijd Benelux
Algorithm Programming Contest mee heb
helpen organiseren.

En na je afstuderen?
Na mijn afstuderen moest ik opnieuw een
keuze maken, dat vond ik vervelend want daar
ben ik helemaal niet goed in, en ik wist ook
niet of ik nu al klaar was voor het kantoorle
ven. Zo kwam de 1jarige lerarenopleiding
eigenlijk wel goed uit, het paste goed bij mijn
ervaring als studentenassistent, en financieel
ook aantrekkelijk want kreeg weer volop stufi.
Zo kon ik beginnen bij het UOCG (Universi
tair Onderwijscentrum Groningen), heb stage
in Leeuwarden aan het Stedelijk Gymnasium
gelopen en hiermee mijn 1e graads wiskunde
bevoegdheid verkregen. Ik heb gemerkt dat ik
graag de docent mag uithangen en wil altijd
wel graag iemand iets uitleggen. Het was erg
leuk en gezellig om met medelio’s (lerararen
inopleiding) in wiskunde en andere vakken
op te trekken. Daarna was ik nog steeds wei
felend, wilde ik wel leraar worden? Het geval
wilde dat ik op een kaartavond Tjardo Schol
ten sprak, die ik ooit eerder zelf had voorge
dragen als kandidaat voor een PhD, mij nu at
tendeerde op een vacature in zijn onderzoeks
groep. Zo kwam ik terecht in de Smart Manu
facturing Systems (SMS)groep van Prof.
Claudio de Persis en ging de stabiliteit van
energiestroomnetwerken onderzoeken. Ik
vond het onderwerp erg boeiend, en heb een
leuke, interessante tijd als promovendus
gehad. Ook wel moeilijke momenten, vooral
na zo’n 2 jaar maar dat hoor je van iedereen.

En nu weer bij TNO terechtgekomen?
Na mijn promotie (10 juli 2018), zocht ik iets
dat naast onderzoek doen ook praktische kan
ten kende met afwisseling. In mijn afstudeer
stage bij TNO had een leidinggevende mij al
gezegd om zeker weer eens langs te komen.
Het klikte opnieuw en zo kon ik half decem
ber beginnen bij de afdeling Cyber Security &
Robustness (CSR).

Heb je nog contact met studiegenoten?
Jazeker. In Groningen is het een grote vrien
dengroep. Ik zie nog steeds een aantal regel
matig door de week en in het weekend maar er
zijn er nu natuurlijk ook meerdere naar andere
steden vertrokken.

Je heb vast nog mooie herinneringen aan
bepaalde docenten?
Inderdaad, best veel. Ik vond altijd de algebra
colleges van Lenny Taelman (nu hoogleraar
aan de Uva) heel erg leuk. Hij was altijd erg
actief als docent en nam vaak attributen mee
om de collegestof te illustreren. Op een gege
ven moment behandelde hij de volgorde van
operaties en legde nietcommutatiefzijn uit
aan door een boek met zijn broekriem aan de
tafel vast te maken en het boek vervolgens te
draaien. Ook de colleges van Jaap Top waren
hilarisch omdat hij deze altijd op een heel ge
zellige, toegankelijke en vriendelijke manier
deed met veel grapjes. Ook bij Harry Trentel
man kon je je vermaken. Hij hield vaak hele
verhalen en liet geregeld ook zijn oma opdra
ven met matrices onder de arm die dan vroeg
hoe deze te inverteren…

Concluderend?
Ja wiskunde is een hele goede keus voor mij
geweest!

Goed om te horen, vind ik zelf ook. Be
dankt voor het interview en leuk om op deze
manier een nieuwe collega al een stuk beter te
hebben leren kennen.

maanden de achteruitgang niet meer te
kunnen stoppen. Op 6 september hebben we
afscheid van haar genomen tijdens een bij
eenkomst die ze grotendeels zelf had geregis
seerd. Behoud van autonomie in haar leven
was belangrijk voor haar, tot op het laatst.
Ook dat was typerend voor Desiree.

Sinds haar overlijden is er veel veran
derd. Ze heeft de fusie van het Johann Ber
noulli Instituut en ALICE niet meer meege
maakt. Door de hiermee gepaard gaande sa
menvoeging van de secretariaten is Desiree's
lege plek niet meer zichtbaar, maar voor ve
len van ons blijft deze voelbaar.

In Memoriam Ruth Curtain
by Hans Zwart

On March 19, 2018,
Professor Ruth F.
Curtain (born 1941)
passed away. After
finishing her masters
in her home town
Melbourne, Austra
lia she moved to
Brown University
(USA) to do her
Ph.D. Many pio
neers of modern
control theory such
as La Salle, Wonham, and Hale, were at
Brown at that time. In 1969 she obtained her
doctor degree. After one and a half year at
Purdue University (USA) she moved to
Warwick (UK) to join the newly founded
Control Theory Center.

Since her career opportunities in Warwick
were limited, she took a position as ``lector’’
at the mathematics department of the Univer
sity of Groningen in 1976. Although her plan
was only to stay a couple of years, she re
mained in Groningen. This was mainly due to
the many good math students that had inter
est in systems theory. Together with Jan
Willems she was responsible for a large vari
ety of advanced lectures on (emerging) topics
in system theory. Of course, these classes led
to master and PhD students. With her PhD
students she kept in close contact after their
graduation.

Her field of expertise was infinitedimen
sional systems theory. Whereas finitedimen
sional systems theory studies systems descri
bed by ordinary differential equations, its in
finitedimensional counterpart does this for
systems described by partial differential
equations or delay differential equations. Her
scientific life can be characterized by two
items. First of all, she had a keen eye for new
results in finitedimensional systems theory
and knew how to extend these to her field.
She did this with e.g. the LQG problem and
robust control. Secondly, she found it very
important to share the knowledge which lied

scattered in journal papers. Already in 1978,
she published together with Tony Pritchard
the first text book on the theory of infinitedi
mensional systems. Based on the success of
that book she asked me in 1989 to make an
updated version which would also contain
exercises. The new material and exercises
were used in two courses for the Dutch Net
work on Systems and Control (the prede
cessor of DISC). Next to being responsible
for courses she also served among others as
chairman during the transition period of the
Network to DISC. After her retirement she
remained active. For instance, we have been
busy writing a second, again updated version
of our book, and with Orest Iftime she was
writing the solution manual. Although these
books are almost finished, she passed away
before they were finalized.

Alumnus Erik Weitenberg aan het
woord
door George Huitema

Voor het jaarlijkse interview met een alumnus
hoefde ik dit jaar niet ver te zoeken. Eind
december werd ik op mijn werkplek bij TNO
in Groningen aan een nieuwe medewerker
voorgesteld. Deze vertelde me dat hij in Gro
ningen wiskunde gestudeerd had. De zoek
tocht naar een alumnus voor dit Gazetinter
view kon zodoende kort zijn.

Je hebt wiskunde gestudeerd, wanneer
ben je daarmee begonnen?
Ik ben geboren en getogen in Drachten. Stu
deren in Groningen lag eigenlijk daarmee al
vast hoewel ik nog wel aan 1dagwiskunde
student in Utrecht heb meegedaan. Ik ben in
2005 gestart, heb 5 jaar over mijn Bachelor
gedaan, en vervolgens nog 2 jaar de Master.
Omdat ik altijd een studentenassistenschap
tijdens de studie deed, is het zo een lange tijd
geworden. Bijna ieder kwartaal heb ik een
vak gegeven. In mijn 2e jaar ben ik begonnen
bij Calculus, later onder andere, Lineaire Al
gebra, Vectoranalyse, aan zowel Wiskunde,
Natuurkunde als Scheikundestudenten. Als
studenten waren we altijd een hechte groep,
zaten vaak bij elkaar in de kantine van het
NCC (Nijenborg Natuurkunde en Chemie
Complex) en ook die van het rekencentrum
(naast het huidige Mercatorgebouw). We zijn
begonnen met 1618 studenten, daar vielen in
het 2e jaar natuurlijk al een aantal van af. Er
was verder nog geen harde knip, zodoende
volgde ik tijdens mijn Bachelor al een aantal
mastervakken voor de variatie. Zo kwam ik
oa. in Amsterdam en Utrecht. Mijn Bachelor
opdracht, over discriminantoppervlakken,
deed ik bij Jaap Top. Hij had namelijk een
kast op zijn kamer met oude draadmodellen
en liet geïnteresseerde studenten bijbehoren
de vergelijkingen bepalen en analyseren. Bij
Jaap Top heb ik ook mijn afstudeeropdracht
gedaan. Ik was geïnteresseerd in cryptografie

Erik Weitenberg

Een draadmodel van P.H. Schoute
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de der 19e eeuw. In feite bleef de nauwe band
tussen deze drie disciplines tot in de jaren
1970 voortbestaan in het universitair onder
wijs. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
mathematische fysica, die al in de negentiende
eeuw als apart vak werd gedoceerd, reeds
vroeg een plaats kreeg binnen de natuurkunde,
denk aan Leonard Salomon Ornstein (1880
1941) en Frits Zernike (18881966). Boven
dien moet vermeld worden dat na de tweede
wereldoorlog de toegepaste wiskunde erken
ning heeft gekregen binnen de universiteit.
Bijvoorbeeld, binnen de (technische) natuur
wetenschappen ontstond een toenemende be
langstelling voor stromingsleer en numerieke
wiskunde. Maar ook vond er een transitie
plaats van wiskundeonderzoek en onderwijs
naar de sociale en economische wetenschap
pen. Dit betrof in het bijzonder de statistiek,
actuariële wiskunde en economisch georien
teerde vakken zoals operations research.

Een glimp achter de sluier. Op de website
wordt onder meer aandacht besteed aan het
(Koninklijk) Natuurkundig Genootschap dat
in 1801, onder invloed van het stimulerend
onderwijs van de Groninger hoogleraar wis
en natuurkunde Jacob Baart de la Faille
(17571823), is opgericht door mensen als
Theodorus van Swinderen (17841851). De
wiskundigen Jan Willem Ermerins (1798

1869), Willem Adriaan Enschedé (18111899)
en Rudolf Adriaan Mees (18441886)
speelden hierin een rol. In de twintigste eeuw
komen mensen als Johan Antony Barrau
(18731953), Frederik Schuh (18751966),
Julius Wolff (18821945), Johannes
Gualtherus van der Corput (18901975) aan
de orde en ook Bartel Leendert van der
Waerden (19031996), Jacob Ridder (1894
1977) en Gerrit Schaake (18921945).

Verantwoording. Onze geschiedenis van de
wiskundigen in Groningen op deze website
levert doorkijkjes naar de toenmalige wereld,
in het bijzonder naar de toenmalige opvatting
en over wetenschap. Wij beogen niet een
compleet overzicht van leven en werken van
iedere individuele wiskundige te leveren, zo
dat al mogelijk zou zijn. Mede op grond van
de aanwezige informatie kan ook geen uni
forme behandeling worden nagestreefd. Bo
vendien past in onze ogen bij de één een wat
zakelijker behandeling, daar waar bij de ander
een petite histoire meer op zijn plaats lijkt.
Wat het recentere verleden betreft kunnen we
bogen op eigen contacten of op informatie van
wat oudere zegslieden. Ook blijken contacten
met familieleden van toenmalige wiskundi
gen, soms tot achterkleinkinderen toe, bijzon
der vruchtbaar en behulpzaam te zijn.

Agenda

 maandag 29 april 2019
Johann Bernoulli lezing
Franjo Weissing
Academiegebouw, 19:30u
www.math.rug.nl/bernoulli

 stafcolloquia, zie:
www.rug.nl/research/bernoulli

Wiskundigen in Groningen

Sinds enige jaren zijn Henk Broer en Henk de
Snoo, in samenwerking met Jan van Maanen
en enkele andere Groningers, bezig een boei
ende website op te zetten die de geschiedenis
van de wiskundigen in Groningen behandelt
vanaf 1614. Deze website www.math.rug.nl/
bernoulli/Geschiedenis/Geschiedenis is een
project in wording. De lezer wordt van harte
uitgenodigd commentaar te geven of extra in
formatie aan te leveren.
(contact: broerhw@gmail.com).

Inleiding. Sinds de stichting van de universi
teit van Groningen (hogeschool van Stad en
Lande) in 1614 zijn hier wiskundigen ge
weest. De eerste docent in het vak wiskunde
was Nicolaus Mulerius (hoogleraar tussen
1614 en 1630) en bijna een eeuw later was
Johann Bernoulli (hoogleraar tussen 1695 en

1705) degene die uiteindelijk het bekendst
onder een breed publiek zou worden. In de
zeventiende eeuw hebben Nederlanders veel
bijgedragen aan de wiskunde; te denken valt
aan namen als Frans van Schooten (1615
1660), Johannes Hudde (16281704) en
Christiaan Huygens (16291695). Echter,
vanaf het begin van de achttiende eeuw heeft
de wiskundige cultuur in Nederland lange tijd
stilgestaan. De Groningse hoogleraar Floris
de Boer zei het in 1896 zo:
Nadat Nederland geruime tijd aan de spits
der wiskundige beschaving had gemarcheerd,
verliet het plotseling de gelederen geheel, en
nam gedurende langer dan een eeuw zelfs
geen plaats in de achterhoede meer in.

Het zou tot het eind van de negentiende
eeuw duren voordat Groningen weer een in
ternationaal bekende wiskundige in huis zou
hebben in de persoon van Pieter Hendrik
Schoute (hoogleraar tussen 1881 en 1913).
De website behandelt de geschiedenis van de
wiskundigen in Groningen vanaf 1614. Daar
bij moet men zich realiseren dat lange tijd
wiskundigen ook andere vakken beoefenden
zoals medicijnen of welsprekendheid; en dat
er tot rond 1850 geen onderscheid was tussen
wis, natuur en sterrenkunde. Bovendien was
een wiskundige in de achttiende en een groot
gedeelte van de negentiende eeuw vaak in

eerste instantie een geleerde en geen onder
zoeker. Onze beschrijving laat zien dat de ups
en downs van de wiskundebeoefening alhier,
net als elders in Nederland, mede te maken
hadden met de opvattingen van de overheid
over het universitaire onderwijs. Overigens,
die overheid was tot het begin van de negen
tiende eeuw nog een provinciale aangelegen
heid en werd pas daarna een nationale aange
legenheid, na een aarzelend begin in de
Bataafse Republiek (17951805). In de eerste
helft van de negentiende eeuw zijn halfhart
ige pogingen gedaan om het universitaire on
derwijs aan te passen aan de behoeften van de
maatschappij.

Thorbecke. Pas na het midden van de
negentiende eeuw met de onderwijswetten
van Thorbecke kwam, met name met de in
voering van de Hoogere Burger School
(HBS) een wezenlijke vernieuwing tot stand

die immense gevolgen zou hebben, voor zo
wel de inrichting als de kwaliteit van het
middelbaar onderwijs, en dientengevolge ook
van het universitair onderwijs. Deze ver
nieuwing weerspiegelde zich ongetwijfeld in
de toenemende kwaliteit van de universitaire
wiskundigen, die veelal hun carrière begon
nen als HBSleraar. Ook ontstond er een
vruchtbare wisselwerking van universitaire
wiskundigen met het middelbaar onderwijs.
Lange tijd zouden hoogleraren betrokken zijn
als gecommitteerden bij de examens van HBS
en gymnasium.

Ondanks de vernieuwingen van Thor
becke, heeft het nog zeer lang geduurd voor
dat het hoger onderwijs, zowel voor docenten
als studenten, toegankelijk werd voor brede
lagen van de bevolking. Pas aan het eind van
de negentiende eeuw ziet men ook docenten
en studenten aan de universiteit arriveren die
niet meer tot de 'gegoede burgerij' behoorden.
Bovendien werd het eerst in 1917 mogelijk
om direct van de HBS naar de universiteit te
gaan, zonder een aanvullend examen te
hoeven afleggen.

Natuurwetenschappelijke cultuur. Zoals
gezegd was er tot 1850 nog geen onderscheid
tussen wis, natuur en sterrenkunde en er
was nog maar weinig onderscheid tot het ein

Nicolaus Mulerius, Johann Bernoulli en Pieter Hendrik Schoute

Academie gebouw 1614  1846

Academie gebouw 1850  1906
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de der 19e eeuw. In feite bleef de nauwe band
tussen deze drie disciplines tot in de jaren
1970 voortbestaan in het universitair onder
wijs. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
mathematische fysica, die al in de negentiende
eeuw als apart vak werd gedoceerd, reeds
vroeg een plaats kreeg binnen de natuurkunde,
denk aan Leonard Salomon Ornstein (1880
1941) en Frits Zernike (18881966). Boven
dien moet vermeld worden dat na de tweede
wereldoorlog de toegepaste wiskunde erken
ning heeft gekregen binnen de universiteit.
Bijvoorbeeld, binnen de (technische) natuur
wetenschappen ontstond een toenemende be
langstelling voor stromingsleer en numerieke
wiskunde. Maar ook vond er een transitie
plaats van wiskundeonderzoek en onderwijs
naar de sociale en economische wetenschap
pen. Dit betrof in het bijzonder de statistiek,
actuariële wiskunde en economisch georien
teerde vakken zoals operations research.

Een glimp achter de sluier. Op de website
wordt onder meer aandacht besteed aan het
(Koninklijk) Natuurkundig Genootschap dat
in 1801, onder invloed van het stimulerend
onderwijs van de Groninger hoogleraar wis
en natuurkunde Jacob Baart de la Faille
(17571823), is opgericht door mensen als
Theodorus van Swinderen (17841851). De
wiskundigen Jan Willem Ermerins (1798

1869), Willem Adriaan Enschedé (18111899)
en Rudolf Adriaan Mees (18441886)
speelden hierin een rol. In de twintigste eeuw
komen mensen als Johan Antony Barrau
(18731953), Frederik Schuh (18751966),
Julius Wolff (18821945), Johannes
Gualtherus van der Corput (18901975) aan
de orde en ook Bartel Leendert van der
Waerden (19031996), Jacob Ridder (1894
1977) en Gerrit Schaake (18921945).

Verantwoording. Onze geschiedenis van de
wiskundigen in Groningen op deze website
levert doorkijkjes naar de toenmalige wereld,
in het bijzonder naar de toenmalige opvatting
en over wetenschap. Wij beogen niet een
compleet overzicht van leven en werken van
iedere individuele wiskundige te leveren, zo
dat al mogelijk zou zijn. Mede op grond van
de aanwezige informatie kan ook geen uni
forme behandeling worden nagestreefd. Bo
vendien past in onze ogen bij de één een wat
zakelijker behandeling, daar waar bij de ander
een petite histoire meer op zijn plaats lijkt.
Wat het recentere verleden betreft kunnen we
bogen op eigen contacten of op informatie van
wat oudere zegslieden. Ook blijken contacten
met familieleden van toenmalige wiskundi
gen, soms tot achterkleinkinderen toe, bijzon
der vruchtbaar en behulpzaam te zijn.

Wiskundigen in Groningen

Sinds enige jaren zijn Henk Broer en Henk de
Snoo, in samenwerking met Jan van Maanen
en enkele andere Groningers, bezig een boei
ende website op te zetten die de geschiedenis
van de wiskundigen in Groningen behandelt
vanaf 1614. Deze website www.math.rug.nl/
bernoulli/Geschiedenis/Geschiedenis is een
project in wording. De lezer wordt van harte
uitgenodigd commentaar te geven of extra in
formatie aan te leveren.
(contact: broerhw@gmail.com).

Inleiding. Sinds de stichting van de universi
teit van Groningen (hogeschool van Stad en
Lande) in 1614 zijn hier wiskundigen ge
weest. De eerste docent in het vak wiskunde
was Nicolaus Mulerius (hoogleraar tussen
1614 en 1630) en bijna een eeuw later was
Johann Bernoulli (hoogleraar tussen 1695 en

1705) degene die uiteindelijk het bekendst
onder een breed publiek zou worden. In de
zeventiende eeuw hebben Nederlanders veel
bijgedragen aan de wiskunde; te denken valt
aan namen als Frans van Schooten (1615
1660), Johannes Hudde (16281704) en
Christiaan Huygens (16291695). Echter,
vanaf het begin van de achttiende eeuw heeft
de wiskundige cultuur in Nederland lange tijd
stilgestaan. De Groningse hoogleraar Floris
de Boer zei het in 1896 zo:
Nadat Nederland geruime tijd aan de spits
der wiskundige beschaving had gemarcheerd,
verliet het plotseling de gelederen geheel, en
nam gedurende langer dan een eeuw zelfs
geen plaats in de achterhoede meer in.

Het zou tot het eind van de negentiende
eeuw duren voordat Groningen weer een in
ternationaal bekende wiskundige in huis zou
hebben in de persoon van Pieter Hendrik
Schoute (hoogleraar tussen 1881 en 1913).
De website behandelt de geschiedenis van de
wiskundigen in Groningen vanaf 1614. Daar
bij moet men zich realiseren dat lange tijd
wiskundigen ook andere vakken beoefenden
zoals medicijnen of welsprekendheid; en dat
er tot rond 1850 geen onderscheid was tussen
wis, natuur en sterrenkunde. Bovendien was
een wiskundige in de achttiende en een groot
gedeelte van de negentiende eeuw vaak in

eerste instantie een geleerde en geen onder
zoeker. Onze beschrijving laat zien dat de ups
en downs van de wiskundebeoefening alhier,
net als elders in Nederland, mede te maken
hadden met de opvattingen van de overheid
over het universitaire onderwijs. Overigens,
die overheid was tot het begin van de negen
tiende eeuw nog een provinciale aangelegen
heid en werd pas daarna een nationale aange
legenheid, na een aarzelend begin in de
Bataafse Republiek (17951805). In de eerste
helft van de negentiende eeuw zijn halfhart
ige pogingen gedaan om het universitaire on
derwijs aan te passen aan de behoeften van de
maatschappij.

Thorbecke. Pas na het midden van de
negentiende eeuw met de onderwijswetten
van Thorbecke kwam, met name met de in
voering van de Hoogere Burger School
(HBS) een wezenlijke vernieuwing tot stand

die immense gevolgen zou hebben, voor zo
wel de inrichting als de kwaliteit van het
middelbaar onderwijs, en dientengevolge ook
van het universitair onderwijs. Deze ver
nieuwing weerspiegelde zich ongetwijfeld in
de toenemende kwaliteit van de universitaire
wiskundigen, die veelal hun carrière begon
nen als HBSleraar. Ook ontstond er een
vruchtbare wisselwerking van universitaire
wiskundigen met het middelbaar onderwijs.
Lange tijd zouden hoogleraren betrokken zijn
als gecommitteerden bij de examens van HBS
en gymnasium.

Ondanks de vernieuwingen van Thor
becke, heeft het nog zeer lang geduurd voor
dat het hoger onderwijs, zowel voor docenten
als studenten, toegankelijk werd voor brede
lagen van de bevolking. Pas aan het eind van
de negentiende eeuw ziet men ook docenten
en studenten aan de universiteit arriveren die
niet meer tot de 'gegoede burgerij' behoorden.
Bovendien werd het eerst in 1917 mogelijk
om direct van de HBS naar de universiteit te
gaan, zonder een aanvullend examen te
hoeven afleggen.

Natuurwetenschappelijke cultuur. Zoals
gezegd was er tot 1850 nog geen onderscheid
tussen wis, natuur en sterrenkunde en er
was nog maar weinig onderscheid tot het ein

Nicolaus Mulerius, Johann Bernoulli en Pieter Hendrik Schoute

Academie gebouw 1614  1846

Academie gebouw 1850  1906



8

Colofon

Bernoulli Gazet is een uitgave van de
discipline Wiskunde van het Johann
Bernoulli Instituut voor Wiskunde en
Informatica van de Rijksuniversiteit
Groningen.
In 1993 gestart en tot en met 2005
uitgegeven als 'Alumnieuws'. Vanaf
2007 voortgezet als 'Bernoulli Gazet'.

ADRESWIJZIGINGEN kunt u doorgeven
aan het secretariaat,
Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen.
Email: bernoulli.office@rug.nl

REDACTIE: George Huitema,
Henk de Snoo,
Igor Hoveijn

LAYOUT: Igor Hoveijn
ADRES: Bernoulli Gazet
Afdeling Wiskunde
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wis, natuur en sterrekunde, theologie
wis, natuur en sterrekunde
wiskunde, fysica, chemie
wis, natuur en sterrekunde
wis, natuur en sterrekunde
wis, natuur en sterrekunde
meetkunde, analyse
meetkunde
algebra en analyse
algebra en analyse
meetkunde
algebra en analyse
algebra en analyse
elementaire wiskunde, meetkunde
meetkunde
analyse
analyse
meetkunde
statistiek
stromingsleer, numerieke wiskunde
technische mechanica
analyse
meetkunde
topologie, grondslagen
technische mechanica
differentiaaltopologie, dynamische systemen
functionaalanalyse
systeemtheorie
systeemtheorie

N. Mulerius
M. Pasor
Joh. Borgesius
J. Borgesius
J. Bertling
Joh. Bernoulli
J.P. de Crosa
N. Engelhard
A. Brugmans
F.A. Widder
J. Baart de la Faille
S. Brouwer
J.W. Ermerins
W.A. Enschedé
R.A. Mees
H.J. Rink
P.H. Schoute
F. de Boer
Fred. Schuh
J.A. Barrau
J. Wolff
J.G. van der Corput
B.L. van der Waerden
G. Schaake
J. Ridder
C.S. Meijer
J.C.H. Gerretsen
L.J. Smid
A.I. van de Vooren
J.A. Sparenberg
W. Verdenius
A. van Heemert
J.Ch. Boland
M. Kuipers
F. Takens
E.G.F. Thomas
J.C. Willems
R.F. Curtain
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