
De lezing vindt plaats op 18 maart 2008 om 
19.30 uur, in het Academiegebouw aan het 
Broerplein.

Accumulating geological evidence suggests 
that our planet went through a series of snow-
ball-earth events, with snow and ice covering 
the entire globe. In other episodes temperatu-
re was so high that glaciers of any significan-
ce did not exist. During the past few million 
years the Antarctic ice sheet has been in a 
quasi-steady state, but pulsating ice sheets 
were found on the Northern Hemisphere con-
tinents. Large fluctuations in ice cover have 
thus characterized the evolution of the 
Earth's climate. In this lecture we will discuss 
the mechanisms behind these fluctuations. 
With some basic understanding we can per-
haps make a speculative statement about the 
future of our planet…

Dr. Johannes Oerle-
mans is Professor of 
Meteorology in the 
Faculty of Physics and 
Astronomy of Utrecht 
University. He worked 
for the Royal Nether-
lands Meteorological In-
stitute, the Institute for 
Marine and Atmospher-

ic Research of the Utrecht University, the De-
partment of Physics of the University of 
Leuven and the Alfred-Wegener Institut für Po-
larforschung in Bremershaven. In 2001, he 
was honoured with the Spinoza-award of 
NWO and last year, he has been appointed 
Academy Professor of the Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences.

Zoals wellicht bekend vallen sinds eind 2004 
de opleidingen Wiskunde en Technische Wis-
kunde onder een van de drie nieuwe facultai-
re opleidingsinstituten, namelijk het 
Opleidingsinstituut voor Natuurweten-
schappen en Technologie, kortweg ONT; 
sinds 2004 bestaat het OWI (het Onderwijsin-
stituut voor Wiskunde en Informatica) dan 
ook niet meer. Naast Wiskunde en Techni-

sche Wiskunde vallen ook de bachelor en 
master opleidingen Natuurkunde, Sterrenkun-
de, Scheikunde, Technische Bedrijfskunde 
en de master opleidingen Educatie en Com-
municatie in de Natuurwetenschappen (kort-
weg de lerarenopleiding) en Energie en 
Milieuwetenschappen onder het ONT.
Sinds eind 2004 ben ik opleidingsdirecteur 
van het ONT en ben ik 
teruggekeerd naar de 
faculteit waar ik on-
geveer 40 jaar eerder 
als jongetje van 17 
mijn studie begon. Ik 
heb natuurkunde ge-
studeerd en ben ge-
promoveerd op een 
onderwerp over vloei-
bare kristallen. Na 
mijn promotie ben ik 
het (HBO) onderwijs ingegaan en ik heb ca 
20 jaar bij de Hogeschool Drenthe (en haar 
voorgangers) gewerkt. Eerst als docent, 
maar al spoedig  in het management en de 
laatste jaren als lid van het College van Be-
stuur. In 1999 ben ik naar de Hanzehoge-
school in Groningen gegaan als lid van het 
bestuur van de Faculteit Techniek. Deze 
faculteit was met ca 3000 studenten aanzien-
lijk groter dan de hogeschool in Drenthe. En 
in 2004 volgde mijn benoeming tot oplei-
dingsdirecteur bij de FWN.
In mijn huidige functie heb ik me allereerst 
beziggehouden met de invoering van de 
zogenaamde “flexibele bachelor”, waar Harry 
Trentelman in de vorige Bernoulli Gazet over 
heeft geschreven. Met name de invoering 
van het gemeenschappelijke eerste semes-
ter (voor natuurkunde, scheikunde, sterren-
kunde en wiskunde inclusief de technische 
varianten) bleek lastig; elke opleiding moet 
namelijk iets van zijn eigenheid inleveren. Uit-
eindelijk is er een programma uitgekomen, 
waar studenten in het algemeen positief op 
reageren. 
Daarnaast was een belangrijk onderwerp in 
de afgelopen twee jaren de accreditatie van 
alle opleidingen een belangrijk onderwerp. 
Het opleidingsinstituut moet voor elke oplei-
ding een zogenaamd “zelfevaluatierapport” 
schrijven over de vorm en inhoud van het on-
derwijs en over de kwaliteit van de opleidin-
gen en hoe deze kwaliteit gegarandeerd 
blijft. Vervolgens komt er een zogenaamde vi-
sitatiecommissie ter plaatse onderzoeken of 
het rapport de situatie goed beschrijft en of 
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In dit nummer aandacht 
voor de nieuwe 
organisatorische opzet van 
het onderwijs. Maar ook 
(veel) aandacht voor nieuw 
personeel bij onze 
afdeling. Sinds september 
2007 is wiskunde 
gehuisvest in de 
gloednieuwe Bernoulliborg. 
De reünie van 19 april a.s. 
is een ideale gelegenheid 
om dit gebouw te 
bezichtigen. Wij hopen 
vele oud-studenten en oud-
medewerkers te kunnen 
begroeten. Verder een 
aankondiging voor de 
Johann Bernoulli lezing 
door Hans Oerlemans, die 
op 18 maart a.s. zal 
plaatsvinden.



de opleiding aan de eisen voldoet. Een po-
sitieve waardering van deze commissie is 
nodig om geaccrediteerd te worden. Een 
niet geaccrediteerde opleiding zal moeten 
stoppen. Het lijkt erop dat alle opleidingen 
binnen het ONT geaccrediteerd zullen 
gaan worden. 
Als vervolg op de accreditatie zal de 
komende tijd veel aandacht besteed moe-
ten worden aan het systeem van kwaliteits-
zorg en het systeem van toetsing, d.w.z. 
de procedures en de controle op deze pro-
cedures moeten goed beschreven 
worden. Bovendien moeten de rendemen-
ten van de opleidingen verhoogd worden. 
Dit zijn punten waar de visitatiecommis-
sies zich kritisch over hebben uitgelaten.
Kortom er is voldoende werk te verrichten.

Sinds begin 2006 ben ik werkzaam als on-
derwijscoördinator 
bij het Opleidingsin-
stituut Natuurweten-
schappen en 
Technologie (ONT). 
Na het afronden 
van de studie Tech-
nische Wiskunde in 
Groningen ben ik in 
2000, ook in Gronin-
gen, gepromoveerd 
bij Arthur Veldman 

en Fred Wubs. Tijdens mijn promotietijd 
heb ik me bezig gehouden met onderzoek 
op het gebied van de preconditionering bij 
het oplossen van grote stelsels vergelij-
king en met het geven van onderwijs. 
Tijdens deze periode bleek dat ik meer in-
teresse had in het onderwijs dan in het on-
derzoek. Toen na mijn promotie mij dan 
ook de mogelijkheid werd geboden om in 
Groningen te blijven voor het verzorgen 
van colleges, heb ik die kans met beide 
handen aangegrepen. Mijn standplaats is 
dus nooit veranderd, de inhoud van mijn 
werk is dat echter in de loop der jaren wel.
Mijn werkzaamheden voor het onderwijs 
ben ik begonnen binnen het Opleidingsin-
stituut Wiskunde en Informatica (OWI) 
met het geven van hoorcolleges voor 
onze eigen wiskunde studenten en het 
wiskunde serviceonderwijs voor o.a. 
scheikunde, biologie en farmacie studen-
ten. Later werden mijn werkzaamheden 
uitgebreid met het studieadvies en het be-
heer van de onderwijspagina’s op het 
web (veel informatie die eerder in een 
studiegids stond, is nu alleen nog beschik-
baar op het web). 
Eind 2004 is de organisatie van het on-

derwijs in de faculteit gewijzigd. Het OWI 
hield op te bestaan en de wiskunde op-
leidingen maken vanaf dat moment on-
derdeel uit van het ONT. Dit instituut heeft 
een opleidingsdirecteur, Henk Hanson, en 
heeft per discipline een adjunct-directeur, 
voor het wiskundeonderwijs is dat Arjan 
van der Schaft.  Sindsdien is de onder-
steuning van het onderwijs gecentrali-
seerd. Zo zijn de 
onderwijsondersteunende activiteiten bij 
de wetenschappelijke staf  weggehaald 
en zijn de onderwijsadministraties van de 
verschillende opleidingen samengevoegd.
Voor mij heeft dit een verschuiving in de 
aard van mijn werkzaamheden tot gevolg 
gehad. De laatste twee jaar ben ik minder 
onderwijs gaan geven (en dan alleen 
werkcolleges), en heb meer coördineren-
de taken op mij genomen. Als coördinator 
hou ik mij bezig met de webpagina’s, 
studiegids, voorlichting,  internati-
onalisering,  voorbereiden van onderwijs-
visitatie, kwaliteitszorg, uitvoering 
studieprogramma etc. In eerste instantie 
alleen voor de wiskunde opleidingen 
maar inmiddels ook voor het gemeen-
schappelijke deel van de opleidingen Wis-
kunde, Natuurkunde, Scheikunde en 
Sterrenkunde van het ONT en de 
masteropleiding Educatie en Communica-
tie in de Natuurwetenschappen (de EC-
master). Al met al zeer afwisselende 
werkzaamheden die ik met veel plezier 
doe.

Sinds 1 september 2007 is de Afdeling 
Wiskunde gehuisvest in de Bernoulliborg, 
een nieuw gebouw gelegen aan de Zerni-
kelaan, schuin tegenover het WSN-ge-
bouw. De Bernoulliborg is vernoemd naar 
vader Johann (Basel 1667 - Basel 1748) 
en zoon Daniel (Groningen 1700 - Basel 
1782).
Wiskunde woont hier samen met Informa-
tica, Kunstmatige Intelligentie en het 
Faculteitsbureau. Verder is in dit gebouw 
de Facultaire Bibliotheek gevestigd.
Op 7 februari is het gebouw feestelijk geo-
pend.

Cartesian Grid Methods for 
Turbulent Flow Simulation in 
Complex Geometries
Promotor/begeleider: Veldman, 
Verstappen

Certified algorithms for implicit 
surfaces
Promotor/begeleider: Vegter

Theory and history of geometric 
models
Promotor/begeleider:  van der 
Put, van Maanen, Top

On t-Motifs
Promotor/begeleider: v.d. Put, Top

Solving large linear systems in 
an implicit thermohaline ocean 
model
Promotor/begeleider: Veldman, 
Wubs

Sybrandt Hansz Cardinael 1578-
1647, Rekenmeester en 
wiskundige, zijn leven en zijn 
werk
Promotor/begeleider: Broer, van 
Maanen



Ik ben opgeleid in Groningen, waar ik als 
theoretisch natuurkundige afstudeerde in 
1976. Ik ben daar ook gepromoveerd, in 

1981, met N.M. 
Hugenholtz en M. 
Winnink als promo-
toren. Het on-
derwerp van mijn 
promotie kwam uit 
mathematische the-
orie van
faseovergangen, 
waarbij vooral de 
functionaalanalyse 
een rol speelde. 

Daarna werkte ik op tijdelijke posities aan 
de universiteit van Heidelberg (afdeling 
wiskunde), het Technion te Haifa (afdeling 
natuurkunde), en de University of Texas te 
Austin (weer op een wiskundeafdeling), 
alvorens in 1989 terug te komen naar 
Groningen. Tot een jaar geleden werkte ik 
daar op het Centrum voor Theoretische 
Natuurkunde, sinds een jaar werk ik op 
het IWI.
Als mathematisch fysicus is mijn on-
derzoek tamelijk eclectisch van aard. Mijn 
interesse ligt op het gebied van de statisti-
sche fysica, waarin men het collectieve 
(soms “emergent” genoemde) gedrag van 
een groot aantal onderling wisselwerken-
de deeltjes onderzoekt. De systemen waar-
aan ik het meest heb gewerkt, leven op 
een rooster, dat als een discrete 
benadering van de ruimte wordt opgevat. 
De natuurkundige verschijnselen waaraan 
ik werk(te) zijn o.a. de theorie der faseover-
gangen, voor deeltjes met korte- dan wel 
lange-drachtswisselwerkingen, de theorie 
van wanordelijke systemen, en toepas-
singen daarvan op modellen voor ferro-
magneten, vloeibare kristallen, 
quasi-kristallen, spinglazen, oppervlakte-
modellen en ook op modellen uit de 
elementairedeeltjesfysica.
Een ander onderwerp waaraan ik werk is 
de karakterisering van evenwichtstoestan-
den, een vraag die van belang is voor de 
mogelijkheid tot het introduceren van effec-
tieve temperaturen voor systemen die niet 
in evenwicht zijn, en ook  voor het 
rechtvaardigen van de zogeheten re-
normalisatiegroeptheorie voor kritieke ver-
schijnselen. De modellering van dit soort 
fysica doet een beroep op, en ontwikkelt 
ook, allerlei stukken wiskunde, zoals de 
functionaalanalyse, tegenwoordige vooral 
de kanstheorie, de theorie der dynami-
sche systemen, en daarbinnen in het 
bijzonder de ergodentheorie, de theorie 
van cellulaire automaten, de combina-

toriek, de theorie van operator algebra's...
Binnen het IWI werk ik vooral samen met 
Christof Külske, mijn verdere contacten 
hier liggen binnen grotendeels binnen de 
groep 
dynamische systemen van Henk Broer.

I started my education with studies of phy-
sics and mathematics in parallel. I re-
ceived a German “Diploma” in theoretical 
physics and a Ph.D. 
in mathematics at 
the University of 
Bochum. After that I 
had one-year post-
doc visits in Rennes 
(France) visiting D. 
Petritis, and at the 
Courant Institute 
(New York) visiting 
Chuck Newman. 
From that time on I 
was working at the WIAS (an institution 
for applied research), Berlin in the group 
of A. Bovier and teaching at the Technical 
University Berlin where I received my “Ha-
bilitation” in 2001 (referees A. Bovier, J. 
Gärtner, C. Newman) I spent most of 
2004 as a guest at Eurandom (Eindho-
ven), and had a research visit in Paris XI 
before a started my appointment as an 
tenure track assistant professor for proba-
bility and statistics in January 2005 at the 
RUG.
My aim is the mathematical understan-
ding of interacting stochastic systems. 
These are systems consisting of a large 
number of random components. The indi-
vidual components then interact with each 
other and with their environment. Such 
systems arise in the real world in a multitu-
de of seemingly different situations.
Take the theory of solid states to start 
with. Look at a magnetic material. Think 
of the behaviour of a magnetic moment of 
an atom an a crystal lattice that depends 
on the states of the neighbouring atoms. 
Additionally it is influenced by an external 
magnetic field and shaken by thermal fluc-
tuations. This adds the randomness to the 
picture. How can we understand the resul-
ting state for a large number of atoms? Is 
there magnetic ordering that can be ob-
served on a large scale? Does the occur-
rence of long-range order depend on the 
strength and the particular structure of the 
interaction? How?
Alternatively, think of the opinions of a 
collection of people whose opinions tend 
to depend on the behaviour of his/her 
friends. How do their opinions evolve with 

Op zaterdag 19 april 2008 vindt 
een reunie plaats voor oud-
studenten en oud-medewerkers 
van de Afdeling Wiskunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het 
programma is als volgt:

11.00-12.00 ontvangst
12.00-12.05 opening Henk de 
Snoo
12.05-12.50 lezing Henk Broer 
(eerste jaars 1967) 
“Determinisme, Chaos  en Toeval”
12.50-14.10 lunch
14.10-14.55 lezing Henk Dijkstra 
(eerstejaars 1978) “Het klimaat 
op aarde: een grillig dynamisch 
systeem”
14.55-15.25 pauze
15.25-16.10 lezing Arjan van der 
Schaft (eerstejaars 1973) “Van 
het erfgoed der Bernoulli's tot 
stukjes en beetjes uit de 
systeemtheorie”
16.10-17.30 borrel
 
Er zijn demonstraties door o.a. 
Jaap Top over de verschillende, 
meer dan honderd jaar oude, 
modellen van het Mathematisch 
Instituut; Roel Luppes 
(eerstejaars 1986) zal onder 
andere met flessen gooien. 
Verder zijn er postersessies over 
lopend onderzoek, integrerende 
projecten, en is het mogelijk de 
Discovery bus te bekijken: een 
rondreizend laboratorium en 
collegezaal voor scholieren. 
(http://www.rug.nl/discovery) 
Science LinX is de ‘rode loper’ 
van de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de 
RUG voor scholieren en 
studiekiezers. 
(http://www.rug.nl/sciencelinx)

Website: 
http://www.rug.nl/wiskunde
/informatievoor/alumni/
Telefoon Ineke Kruizinga: 
050-3633977
Postadres: Nijenborgh 4, 
9747 AG Groningen
Adres: Bernoulliborg, Nijenborgh 
9, 9747 AG Groningen

→



time starting from an initial configuration? 
Is there an equilibrium state? What if the 
opinion of some of the friends act as an in-
fluence in an opposite direction? 
Suppose there are sick individuals in a 
population. They can infect other individu-
als they have contact with at a certain rate 
but may recover themselves. Or they die. 
What can be said about the spread of di-
seases? Is there persistence of the disea-
se on a large scale? Does this depend on 
the rate and the structure of the network 
along which there can be infections?
Can one understand features of the beha-
viour of the stock market (the atoms being 
traders), the spreading of rumours and 
fads, or the brain (the atoms being 
neurons) along such pictures? Even when 
the interaction is local, such systems typi-
cally exhibit a complex global behaviour, 
with a spatial long-range dependence re-
sulting in phase transitions. In this picture 
phase transitions are characterized by dis-
continuous behaviour of the possible sta-
tes of the system as a function of external 
parameters. For specifically tuned values 
of the parameters there can be more one 
global state. An everyday example of this 
is the transition between fluid and vapour!
The approach to understand these phe-
nomena is to start with simple models. 
Statistical mechanics here provides the 
conceptual ideas, in conjunction with 
other applied sciences. Statistical me-
chanics tells you: Don’t look at states and 
motion of the individuals if you are dealing 
with a large number of components, look 
at things in a statistical way, look at aver-
ages! Moreover it guides you what the pre-
scription of your probabilities should be. 
For the equilibrium behaviour this leads to 
the study of Gibbs measures.
Below we see snapshots of a lattice 
model whose individual components can 
either be blue or white and interact with 
their nearest neighbours. In the left pictu-
re the strength of the interactions is too 
weak to result in long-range order alt-
hough nearby sites show some dependen-
ce. In the two right pictures the strength of 
interactions is big and we see two 
coexisting states exhibiting long-range 

order.
This is the most basic picture of a phase 
transition to be kept in mind. There are 
however important models where the 
ordered states look much more compli-
cated than that! The models one tries to 
analyse in a precise way then serve as pa-
radigms that guide us to understand the 
complex structure arising also in more 
complicated models. Very often it turns 
out that there is some universality, me-
aning that the fundamental behaviour of 
the systems is stable against details in 
the definition of the model. A very simple 
example of such an universality phenome-
non familiar to every mathematician is al-
ready the central limit theorem!
The important and fascinating challenge 
is to give a mathematical treatment of the 
complexity of these interacting systems. 
Probability theory here provides the 
mathematical language and framework.
In the past years I myself have worked 
more specifically on the behaviour dis-
ordered systems. Here the interactions 
are not assumed to be the same for all 
component but are random in itself. 
(Think of a magnet with random impu-
rities, or a model of interacting agents ha-
ving individual, random preferences.) For 
the analysis of these systems the challen-
ge is to combine powerful ideas from ge-
neral probability and specialized 
techniques from mathematical statistical 
mechanics. And to invent new ones, if ne-
cessary! This is not only important from 
the perspective of applications but also a 
source of fascinating mathematical devel-
opments, that are very much in progress 
at the moment. As a major breakthrough 
let us mention the recent proof of the va-
lidity of the so-called Parisi-solution for 
the mean-field spinglass model by Michel 
Talagrand. (Spinglasses are models with 
random interactions with arbitrary signs. 
This makes their ordered states look 
much more complicated then the ones we 
described in the pictures above.)
In Groningen I collaborate with the dy-
namics systems group and the NWO-clus-
ter “Dynamics in Biological Systems”, and 
I continue a long-standing cooperation 

(Vervolg Alumnidag)

Opgave voor de reünie is 
mogelijk via een opgaveformulier 
op bovenstaande website voor 
wiskunde-alumni. Het is ook 
mogelijk rechtstreeks contact op 
te nemen met Ineke Kruizinga. U 
wordt verzocht voor 10 april de 
reüniekosten ten bedrage van 20 
euro over te maken op 
ABNAMRO rekeningnummer 
42.55.90.593 t.n.v. Johann 
Bernoulli Stichting voor de 
Wiskunde Groningen.
 
De reünie vindt plaats in de 
Bernoulliborg, het nieuwe 
gebouw waar Wiskunde sinds 1 
september 2007 is gehuisvest 
(samen met het 
Faculteitsbureau, de Facultaire 
Bibliotheek, Informatica, en 
Kunstmatige Intelligentie). De 
Bernoulliborg is gelegen op het 
Zernikecomplex: het is een blauw 
gebouw met drie vleugels, 
gelegen tegenover het WSN-
gebouw.  De Bernoulliborg is met 
de auto te bereiken via de 
ringweg; voor informatie over 
parkeren, zie bovenstaande 
website. Vanaf het hoofdstation is 
de Bernoulliborg te bereiken met 
buslijn 11.
 
Wij hopen velen van u te kunnen 
begroeten. Ons adressenbestand 
is niet compleet; geef deze 
informatie daarom door aan 
andere mogelijk 
geïnteresseerden.

Reüniecommissie: Boele 
Braaksma (eerstejaars 1951), 
Ineke Kruizinga, Henk de Snoo 



with A. van Enter, now in the mathematics 
department. On top of that I continue and 
extend the good nationwide (Eurandom) 
and international contacts (Berlin, Paris). I 
am happy to coach Master and Ph.D. 
theses in this area, applications are most 
welcome!

Op de laatste dinsdag voor de kerstvakan-
tie trekt traditioneel een grote groep wis-
kundedocenten richting Zernikecomplex. 
Het aantal deelnemers van de studiedag 
voor wiskundeleraren neemt de laatste ja-
ren wat af. Het vermoeden is dat de af-
name vooral te maken heeft met de 
inmiddels politiek beladen 1040 uur; een 
afwezig docent impliceert immers les-
uitval. 
Gelukkig konden we ruim 60 leraren ver-
welkomen in de Bernoulliborg. Als organi-
satie waren we erg blij dat de studiedag in 
dit gebouw kon plaatsvinden. Kwam het 
andere jaren nog wel eens voor dat je her 
en der op het uitgebreide terrein van het 
Zernikecomplex groepjes zoekende docen-
ten zag rondlopen, dit jaar hoefden de do-
centen enkel de trap van de eerste naar 
de tweede verdieping te nemen. Het was 
de eerste keer dat er in de Bernoulliborg 
een dergelijke groep werd ontvangen. Het 
werd duidelijk dat het gebouw een prachti-
ge ambiance is voor een studiedag.
Het thema van de studiedag was ‘On-
derzoek doen!’. Lezingen en workshops 
werden verzorgd door onderzoekers in de 
wiskunde en in de wiskundedidactiek. De 
spreker van de openingslezing was Arthur 
Veldman. Met duidelijke voorbeelden uit di-
verse onderzoeken die de laatste jaren 
door de afdeling technische wiskunde zijn 
gedaan, wist Arthur de aanwezigen te boei-
en. Het werd duidelijk: Stromingen zijn 
overal, je hebt krachtige computers nodig 
om deze stromingen door te rekenen, en 
het is helemaal mooi als je slimmere me-
thoden kan vinden voor het doorrekenen 
van enorme stelsel vergelijkingen.
In het vervolg van de dag waren er work-
shops die varieerden van de rij van 
Fibonnaci en pakkende wormwielen tot 
prestaties van allochtone leerlingen in het 
wiskunde onderwijs en samenwerkend le-
ren bij wiskunde A in Havo 4. 
De docenten konden de gehele dag rond-
kijken in de Discovery, de bus waarmee 
de RuG scholen bezoekt en waarin zowel 
workshops als voorlichtingen worden ge-
geven over wiskunde en natuurweten-
schappen. 

De afsluitende lezing werd verzorgd door 
Pauline Vos. Pauline presenteerde ver-
schillende vormen van wiskundedidac-
tisch onderzoek. De zaal leefde mee met 
een VWO6-leerling die op video worstelt 
met een begripsvraag over afgeleiden. 
Maar ook de filmpjes van docenten uit 
Hong Kong en Australië waren aanleiding 
tot veel plezier, maar ook zelfreflectie. 
We kijken terug op een geslaagde dag. 
Naast de VO-docenten waren bij een aan-
tal lezingen ook stafleden van de afdeling 
wiskunde aanwezig. Een goede manier 
om de relatie tussen VO en WO te ver-
sterken. Gelukkig waren er veel positieve 
reacties in de evaluatie. De studiedag 
voor wiskundeleraren is een traditie die 
we zeker in stand moeten houden.

I have studied control and computer 
engineering at Istanbul Technical Universi-
ty. After getting my BSc degree in 1991, I 
specialized in systems and control theory 
and got my MSc 
degree in 1994 
with a thesis on 
decoupling 
problem for linear 
systems. During 
my studies, I be-
came aware of the 
Dutch systems and control community 
through the book “Three Decades of 
Mathematical System Theory” dedicated 
to the 50th birthday of Jan Willems, a 
former professor of RuG. It was then I de-
cided to continue my studies in the 
Netherlands.
My PhD studies began at Centrum voor 
Wiskunde en Informatica under the super-
vision of Hans Schumacher (Tilburg Uni-
versity) in 1997. In 2001, I received the 
PhD degree from Tilburg University with 
the dissertation “Complementarity Me-
thods in the Analysis of Piecewise Linear 
Dynamical Systems”.
Between 2001 and 2002, I had been wor-
king at RuG as a post-doc with Jan 
Willems for one and a half years. From 
2003 to 2005, I had been working as a 
post-doc at Tilburg University and as a vi-
siting lecturer at Dogus University, Istan-
bul. In 2005, I joined the mechanical 
engineering department at Eindhoven Uni-
versity of Technology as an assistant pro-
fessor.
Since September 2007, I am affiliated 
with RuG again. I work at IWI as an assis-
tant professor. My main line of research 
lies in non-smooth dynamical systems 
theory, in particular hybrid systems theory. 
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The theory of non-smooth dynamical sys-
tems is a mosaic consisting of pieces 
from several sub disciplines of 
mathematics such as systems and control 
theory, mathematical programming, diffe-
rential inclusions, convex analysis, etc.

I was born and grew up not far from 
Groningen  near the town of Leer in 
Germany. As my last name suggests I ha-
ve family roots in the Nether-
lands.  In 1989 I finished my 
school education at a school 
in Leer which is named after 
its founder Ubbo Emmius who-
se name is also intimately rela-
ted to the University of 
Groningen.
After school I studied physics 
at the University of Oldenburg. 
My focus was on theoretical 
physics and in my diploma 
thesis (a one year project which students 
in Germany had to do in the last year of 
their undergraduate degree) under the di-
rection of Bruno Eckhardt I got initiated to 
dynamical systems theory and semi classi-
cal quantum mechanics. These two areas 
 are still my main areas of research. After 
my diploma I did a PhD at the Institute for 
Complex Dynamical Systems at the Univer-
sity of Bremen. My supervisor was Peter 
Richter who among other things is famous 
for his book “The Beauty of Fractals” co-
authored by H.O. Peitgen. In my PhD 
thesis I studied the classical and quantum 
mechanics of billiard systems (a billiard
system consists of a point particle moving 
with constant velocity along straight lines 
within a domain and - like a ball on a gen-
uine billiard table - gets reflected at the 
boundary of the domain; depending on 
the shape of the domain the motion of the 
point particle can be regular or chaotic).
I had post doc positions at the University 
of Bremen, the Mathematical Sciences Re-
search Institute (MSRI) in Berkeley and 
 the School of Mathematics at the Universi-
ty of Bristol where I also got my first perma-
nent position as lecturer in applied 
mathematics. Since August 2007 I am at 
the IWI in Groningen as a member of the 
group Dynamical Systems and Analysis.
With my background in physics my 
mathematical research still is quite appli-
cation oriented. During the last few years I 
worked with Stephen Wiggins at Bristol 
University on a general theory to describe 
reaction type dynamics associated with 
certain phase space bottlenecks through 
which a system has to evolve in order to 

react. This type of dynamics occurs not 
only in chemical reactions but also in
many other areas ranging from the micro-
scopic world - like ballistic electron trans-
port problems - to the macroscopic world 
- like the motion of asteroids.  Recently 
we developed a quantum mechanical ver-
sion of this theory.
Semi classical quantum mechanics forms 
a major part of my research. This con-
cerns the study of quantum mechanics in 
the limit of short wavelengths where it can 

be related to classical me-
chanics. This allows one to stu-
dy how phenomena like chaos 
and other aspects of classical 
mechanics show up in quan-
tum mechanics.
As one application of these
ideas I recently started to work 
on micro lasers and optical mi-
cro resonators where light is 
trapped in micro scale cavities 
using the principle of total inter-

nal reflection. Such devices have an enor-
mous potential for applications.  The aim 
is to optimize the cavity shapes in such a 
way that the resonator supports long lived 
states with highly directional output. This 
can be done very successfully using semi 
classics where in this case optical waves 
are related to the underlying ray dynamics.
My research involves various general 
techniques from dynamical systems theo-
ry like the computation of invariant mani-
folds, normal forms and many more and 
this way has a strong overlap with the ac-
tivities of other members of the dynamical 
systems group in Groningen.
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