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Johann Bernoulli lezing 2009
Deze lezing vindt plaats op dinsdag 14 april 
2009 om 20.00 uur, in het Academiegebouw, 
Broerstraat 5. 
bernoulli.math.rug.nl

Arabische astrologie en west-
europese wiskunde: 900-1300

Jan P. Hogendijk
In de vroege middeleeuwen was in West-Euro-
pa de kennis van wiskunde zeer beperkt. Van-
af de tiende eeuw werden in islamitisch 
Spanje astrologie en 
sterrenkunde geïmpor-
teerd uit het Midden 
Oosten, en in het kiel-
zog hiervan ook gonio-
metrie, bolmeetkunde, 
en wiskundige bewijzen 
in de trant van Euclides. 
Een deel van deze kennis sijpelde door naar 
christelijk Europa. Van de elfde tot de dertien-
de eeuw werden veel wiskundige teksten uit 
het Arabisch in niet altijd even begrijpelijk La-
tijn vertaald.
De lezing gaat over de vraag welke wiskunde 
in de periode 900 - 1300 echt werd gebruikt 
of begrepen. We kijken naar oorspronkelijk 
wiskundig werk uit de periode, en naar 
tamelijk geavanceerde toepassingen in de 
sterrenkunde en de astrologie. Hieruit blijkt 
de belangrijke rol van de astrologie voor het 
voortbestaan van de middeleeuwse wiskun-
de, zowel in de Islam als in het Christendom.
Jan P. Hogendijk promoveerde in 1983 in 
Utrecht op een editie van een middeleeuwse 
Arabische wiskundige tekst. Hij werkte als we-
tenschapshistoricus in Brown University (Pro-
vidence RI, USA) en Frankfurt am Main en is 
sinds 1986 verbonden aan het Mathematisch 
Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij is 
thans hoogleraar geschiedenis van de wiskun-
de te Leiden en Utrecht, en gastmedewerker 
van de King Fahd University of Petroleum 
and Minerals (Dhahran, Saoedi-Arabie) en 
het  History of Science Department van de 
Universiteit van Teheran.

Nederlands Mathematisch
Congres 2009
Het 45-ste Nederlands Mathematisch Con-
gres (NMC 2009) vindt plaats in Groningen 
op dinsdag 14 en woensdag 15 april 2009. 

Dit jaarlijks congres is de ontmoetingsplek bij 
uitstek van wiskundig Nederland. Het pro-
gramma is voor alle wiskundigen in Neder-
land interessant.
Naast een tiental hoofdvoordrachten zijn er 
minisymposia over verschillende on-
derwerpen uit de zuivere en toegepaste wis-
kunde en enkele speciale voordrachten, o.a. 
over de didactiek van de wiskunde. Het con-
gres geldt tevens als officiële bijscholing voor 
leraren van het voortgezet onderwijs.
Op de avond van de eerste congresdag 
wordt de jaarlijkse Groningse Johann 
Bernoullilezing gehouden. Deze dag wordt af-
gesloten met een receptie.  De Algemene Le-
denvergadering van het KWG vindt plaats op 
de tweede congresdag. Ook dit jaar bieden 
we weer de gelegenheid aan promovendi 
hun resultaten aan een breed publiek te pre-
senteren. De beste presentatie zal worden 
beloond met de Philips NMC Prijs.
Wij hopen u allen te ontmoeten op 14 en 15 
april in de Bernoulliborg op het Zernikecom-
plex in  Groningen.
www.nmc2009.nl

Henk Broer lid KNAW
Henk Broer is in mei 2008 toegetreden tot de 
Koninklijke Nederlandse Academie van We-
tenschappen, afdeling Natuurkunde, sectie 
Wiskunde. De KNAW bevat de meest 
eminente wetenschappers van Nederland, 
die richtinggevend zijn 
voor het onderzoek. De 
KNAW, met als huidige 
president Robbert Dijk-
graaf, bestaat al ruim 
200 jaar en richt zich 
van oudsher op alle vak-
gebieden. De KNAW be-
staat uit de afdeling 
Natuurkunde en de af-
deling Letterkunde. De afdeling Natuurkunde 
kent maximaal 124 leden en omvat de wis-
kundige en natuurkundige wetenschappen, 
levenswetenschappen en technische weten-
schappen.

Het IWI nieuwe stijl
Henk Broer

In het afgelopen jaar is binnen wiskunde 
diep nagedacht over de toekomst, met name 
de zichtbaarheid van buiten en de interactie 
tussen onderwijs en onderzoek. De laatste 
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Redactioneel
Hier de aflevering voor het 
jaar 2009 van onze krant 
voor alumni. Dit jaar wordt 
het Nederlands Mathema-
tisch Congres in Gronin-
gen gehouden en de 
jaarlijkse Johann Bernoulli 
lezing is daar nu een on-
derdeel daarvan. In dit 
nummer o.a. stukjes van 
Mirjam Dür en Ernst Wit 
die de gelederen komen 
versterken; en over Henk 
Broer en Arthur Veldman 
die ieder op hun eigen 
wijze successen behaald 
hebben. 
Graag wijzen wij op lopen-
de en toekomstige HOVO 
cursussen, waaraan door 
onze afdeling bijgedragen 
wordt. Tenslotte nog dit: er 
wordt gewerkt aan een fo-
to-collectie over wiskunde 
in Groningen die op het in-
ternet toegankelijk is; hebt 
U nog foto's die voor zo'n 
collectie gebruikt kunnen 
worden, laat ons dat weten.
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twee zijn bij de discipline Wiskunde nauw 
met elkaar verweven. In dit proces van na-
denken is onder meer gekeken naar de be-
stuurlijke structuur, maar ook naar zaken 
als de websites, de voorlichting en de con-
tacten met het vwo. Eén van de centrale 
punten is de nog steeds zorgwekkend la-
ge studenteninstroom. Daarmee hangt 
samen de evenzeer zorgwekkend lage in-
stroom in de universitaire eerstegraads le-
rarenopleiding. Dit is ook een 
maatschappelijk probleem wat in de 
nabije toekomst op ons af komt, namelijk 
de grote landelijke terugloop in het eerste-
graads lerarenbestand.
Onder de huidige wet op het universitaire 
bestuur zijn onderzoek en onderwijs ge-
scheiden. Wiskunde is qua onderzoek 
een instituut samen met Informatica, het In-
stituut voor Wiskunde en Informatica 
(IWI). Qua onderwijs valt Wiskunde onder 
het Opleidingsinstituut voor Natuurweten-
schappen en Technologie (ONT), samen 
met natuurkunde, sterrenkunde en schei-
kunde. Deze hybride constructie maakte 
de samenwerking onderwijs - onderzoek 
er in het verleden om te beginnen al niet 
gemakkelijker op.
Per 1 januari 2009 zijn er enkele ver-
anderingen opgetreden. Ten eerste krijgt 
het IWI een bestuur, waarin de beide disci-
plines Wiskunde en Informatica elk een 
vertegenwoordiger hebben. Voor Wiskun-
de is dat Arjan van der Schaft, die daarbij 
een stafoverleg Wiskunde organiseert. 
Voorzitter van het IWI bestuur is Jos Roer-
dink en de wetenschappelijk directeur van 
het IWI,  sinds 1 januari 2009 is dat on-
dergetekende, woont de vergaderingen 
bij. Het is een tamelijk klein gezelschap 
van vier personen, dat bedoeld is om effi-
ciënt op te treden waar nodig. Enige 
zaken die zich nu al aandienen zijn on-
derzoeksvisitaties bij zowel Informatica 
als bij Wiskunde, later dit jaar.
Het stafoverleg Wiskunde heeft een mana-
gementteam waarin Wiskundeonderwijs 
en -onderzoek beide vertegenwoordigd 
zijn: zowel het Wiskundelid van het IWI be-
stuur, de IWI directeur als de adjunct-di-
recteur wiskundeonderwijs (binnen ONT) 
nemen hieraan deel. Dit is ook een klein 
gezelschap van drie personen, wat de lo-
pende zaken betreffende onderzoek en on-
derwijs binnen Wiskunde moet gaan 
afhandelen. Bij Informatica is de organisa-
tie soortgelijk.
Vanuit het managementteam Wiskunde zul-
len we de contacten tussen het IWI en ver-
schillende instanties binnen ONT, zoals 
Science LinX, de Scholierenacademie en 
het Bètasteunpunt, het Instituut voor Didac-
tiek en Ontwikkeling (IDO),  intensiveren 

aangaande de voorlichting, de Discovery-
bus, de bezoeken van promoteams aan 
scholen, de organisatie van lerarendagen, 
enzovoorts. Eén van de wensen is dat het 
onderzoek hierbij op een didactisch ver-
antwoorde manier vertegenwoordigd 
wordt. In het bijzonder dat de dingen waar 
de Groningse Wiskunde goed in is, ook 
goed over het voetlicht komen. Hier wil 
ook de Johann Bernoullistichting een rol 
spelen, onder meer met de jaarlijkse 
Bernoullilezing. Een betere opzet van de 
verschillende websites is voor een dit al-
les een eerste vereiste. Wat dit betreft 
kunnen we ons voordeel doen met jullie 
opmerkingen, die van harte welkom zijn.
Henk Broer is wetenschappelijk directeur 
van het Instituut voor Wiskunde en In-
formatica

Mirjam Dür
In February 2009, I joined the mathema-
tics department as Universitair Docent 
and Rosalind Franklin Fellow. My field of 

research is mathema-
tical optimization, i.e. 
the art of character-
izing and computing 
the “best” point out of 
a finite or possibly in-
finite set of possible 
candidates. This is a 
highly versatile field 
with not only numer-
ous potential appli-

cations but also a beautiful mathematical 
theory.
Optimization problems pop up in many 
practical applications, for example railway 
scheduling, telecommunication networks, 
 personnel staffing, finance, all kinds of 
manufacturing processes, but also in 
fields like the engineering sciences or mo-
lecular biology. In some type of optimizati-
on problems, discrete decisions are 
involved (e.g. should a new bus route be 
opened – yes or no?), some problems in-
volve dealing with nonlinear behavior of 
the system. My current focus of research 
is on problems that involve both features, 
discrete variables and nonlinear functi-
ons. I am interested both in theoretical as-
pects like optimality conditions and duality 
theory as well as in algorithmic methods 
to actually compute these optimal points.
I grew up in the western part of Austria 
and started my mathematics studies at 
the University of Vienna. After my di-
ploma, I moved to the University of Trier 
(Germany) to work in the Graduate 
School Mathematical Optimization. In 
1999, I received a PhD in the field of 

Wiskundepromoties 2008

D. Napp Avelli
An algebraic approach to 
multidimensional behaviors
prof.dr. H.L. Trentelman en 
prof.dr. M. van der Put

18-1-2008

E.N. Subramanian
Attractor switching in neuron 
networks and spatiotemporal 
filters for motion processing
prof.dr. H.W. Broer en prof.dr. N. 
Petkov

29-2-2008

R. Wemmenhove
Numerical simulation of two-
phase flow in offshore 
environments
prof.dr. A.E.P. Veldman

16-5-2008

C. Poirier
On geometric Langlands theory 
and stacks
prof.dr. M. van der Put en prof.dr. 
M. Reversat (Toulouse) 

16-5-2008

F.L. Tsang
Skew rings, convolutional codes 
and discrete systems
prof.dr. M. van der Put

23-6-2008

O. Lukina
Geometry of torus bundles in 
integrable hamiltonian systems
prof.dr. H.W. Broer

26-9-2008

S. Meagher
Twists of genus three curves and 
their Jacobians
prof.dr. J. Top

26-9-2008

G. Schneider
On the weight adjacency matrix 
of convolutional codes
prof.dr. R.F. Curtain

26-9-2008



3

global optimization where one studies opti-
mization problems which exhibit multiple in-
efficient local minima. After that, I moved 
back to Vienna to work at Vienna's Univer-
sity of Economics and Business Admini-
stration. In 2002, I joined the mathematics 
department of TU Darmstadt (Germany) 
from where I came to Groningen early in 
2009. I have paid a couple of research vi-
sits to the United States, among them one 
as a Fulbright research scholar at the Uni-
versity of Washington in Seattle.

1.5 miljoen voor het berekenen 
van golfkrachten

Arthur Veldman
De Technologiestichting STW heeft on-
langs het project "Extreme wave impact 
on offshore platforms and coastal structu-
res" gehonoreerd. In dit project, onder lei-
ding van prof.dr. Arthur Veldman (IWI), 
wordt een simulatiemethode (ComFLOW) 
ontwikkeld om de krachten te berekenen 
die extreem grote golven uitoefenen op dij-
ken en offshore platforms. Het project 
heeft een budget van anderhalf miljoen eu-
ro, en wordt uitgevoerd in samenwerking 
met MARIN (Wageningen), Deltares 
(Delft), TU Delft en een wereldwijd consorti-
um van scheepswerven en offshore be-
drijven.
Meer informatie over dit onderzoek is te 
vinden op
www.math.rug.nl/~veldman/comflow

Ernst Wit
Het heeft even geduurd voordat de lacu-
ne die Willem Schaafsma acht jaar gele-
den achterliet weer kon worden opgevuld. 
Naar ik heb vernomen, was dat geen 
makkelijke zoektocht. Persoonlijk heeft 
het voor mij nog langer geduurd: na 14 
jaar aan verscheidene buitenlandse instel-
lingen, ben ik in deze zomer terugge-
keerd op Nederlandse bodem als 
hoogleraar Statistiek en Stochastiek aan 
het IWI. Ook dat was een hele Odyssea, 

die me van de VS, via Australië en Schot-
land, naar Engeland hebben vervoerd. En 
net als Odysseus heb ik me meer dan 
eens aan mijn mast moeten vast binden, 
want anders was ik misschien nooit in 
Groningen terecht gekomen. 
Maar laten we bij het begin beginnen. In 
de begin jaren negentig studeerde ik in 
wiskundige statistiek bij Aad van der Vaart 
aan de VU. Mijn loopbaan leek uitgestip-
peld: AIO aan de VU, jadajadajade... 
Maar in dezelfde tijd studeerde ik tevens 
filosofie en als een fervent Kantiaan 
streed ik tegen alle irrationaliteit in deze 
wereld. Het is derhalve niet geheel onlo-
gisch dat ik besloot te gaan promoveren 
in de filosofie in de VS. Met een Fulbright 
Scholarship onder de ene arm en letterlijk 
een koffertje onder de andere vertrok 
richting State College, Pennsylvania. Aan 
de Pennsylvian State University werkte ik 
bij Joseph Kockelmans, een wetenschaps-
filosoof die in de jaren vijftig naar de VS 
was geëmigreerd, en promoveerde op 
een stuk dat normatief handelen onder 
onzekerheid bestudeerde. Behalve ethiek 
bestond het ook voor een groot deel uit 
speltheorie en, ja, ook statistiek. Ik was 
het vak nog niet helemaal vergeten en gaf 
zelfs college aan de universiteit. 
Toen ik na mijn promotie wakker werd en 
me afvroeg waar het brood vandaan 
moest komen, besloot ik al vrij snel om 
mijn oude liefde voor de statistiek aan te 
halen. Ik reed met een Ryder van over 
highway 80 met al wat meer dan mijn eer-
ste koffertje naar Chicago, alwaar ik aan 
de University of Chicago met mijn tweede 
promotie begon. Samen met Peter McCul-
lagh en bijgestaan door de toen al eeuwi-
ge Saunders Mac Lane werkte ik aan een 
categorie theoretische definitie van statisti-
sche modellen. Geen vrouw die tussen 
mij en een functor wist te komen, destijds. 
Na al die promoties was het wel tijd om 
maar eens een echte (sic) baan te krij-
gen. Die vond ik als lecturer aan de 
statistiek faculteit van de University of 
Glasgow. Ik besloot er mijn statistische on-
derzoek te verbreden in de statistische ge-
netica. Al snel vond ik mijn niche in de 
analyse van hoog-dimensionale data die 

voortvloeien uit gene-
tische high-through-
put technologieën. 
Een hele nieuwe tak 
van de statistiek 
heeft zich daar de af-
gelopen 10 jaar ont-
popt. Ook in die tijd 
maakte ik van mijn 
vriendin een eervolle 
vrouw en al spoedig 

A.K. Nguyen
A modern perspective on Fano’s 
approach to linear differential 
equations
prof.dr. M. van der Put, prof.dr. J. 
Top

17-10-2008

V.V.M.S. Chandramouli
Renormalization and non-rigidity
prof.dr. H.W. Broer, prof.dr. M. 
Martens

08-12-2008

P.E. Hazard
Hénon-like maps and 
renormalisation
prof.dr. H.W. Broer, prof.dr. M. 
Martens

08-12-2008

Personeel
Kurt Lust is vertrokken per 15 
juni 2008 naar de KU Leuven. Op 
1 januari 2009 zijn Harry 
Trentelman en Gert Vegter 
benoemd tot hoogleraar. Op 1 
maart 2009 is Christof Külske 
benoemd tot adjunct-hoogleraar.

Agenda
3 maart t/m 21 april 2009

Wiskunde door de eeuwen heen II 

14 april 2009
Johann Bernoullilezing

14 en 15 april 2009
Nederlands Mathematisch Congres

16 april 2009
Masterclass Wiskunde

Computersimulatie van een offshore platform 
bedreigd door een grote golf.
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Activiteiten

Masterclass Wiskunde
Een wereld uit het niets

Science LinX en de RUG 
Scholierenacademie nodigen 
scholieren van VWO 5 en 6 met 
Wiskunde B uit voor een 
bijzondere Masterclass 
Wiskunde door prof. Gert Vegter 
en prof. Robbert Dijkgraaf over 
hyperbolische meetkunde en de 
mozaïeken van Escher, speciaal 
voor het 79ste RUG Lustrum met 
als thema ‘Arts meet Science’ op 
donderdag 16 april van 12.30 tot 
21.30 uur in het science center 
Science LinX in de Bernoulliborg 
van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Aansluitend lezing in 
het Academiegebouw.

Senioren Academie
Hoger onderwijs voor 

ouderen in Groningen en 
Drenthe

In maart en april 2009 wordt de 
cursus Wiskunde door de eeuw-
en heen II gegeven. Deze cursus 
is een vervolg op een in 2007 ge-
geven cursus, maar kan ook heel 
goed los van de vorige worden 
gevolgd. Er is dit maal speciale 
aandacht voor getaltheorie, kans-
rekening en statistiek. De colle-
ges worden verzorgd door Henk 
Broer, Martinus van Hoorn, Jaap 
Top en Gert Vegter.
Inlichtingen: 
www.hovoseniorenacademie.nl

diende zich een dochter aan. De functo-
ren hadden hun macht verloren. 
Na vijf jaar in het natte noorden van Groot 
Brittanië besloten we te verhuizen naar 
het natte noorden van Engeland: ik werd 
hoogleraar medische statistiek en hoofd 
van de medische statistiek afdeling van 
Lancaster University. Mijn werk in de 
statistische genetica heb ik in die periode 
voortgezet en uitgebreid, ook weer terug 
naar wat fundamenteler werk. De periode 
in Lancaster werd afgesloten met een 
tweede dochter.
En toen... Groningen! Alle spullen pasten 
niet in een verhuiswagen, schaam ik mij 
te zeggen. De RUG? Natuurlijk wel 
bekend, maar als West-Fries lag Amster-
dam destijds meer voor de hand voor 
mij... Het IWI? In de laatste 14 jaar heb ik 
eigenlijk bijna alleen in statistiek facultei-
ten gewerkt, zorgvuldig afgeschermd van 
wiskundigen. En dus...? Ik merkte natuur-
lijk al snel dat Groningen een fantastische 
stad was, dat de RUG veel meer studen-
ten uit het hele land hoort te trekken, dat 
ik samen met anderen binnen en buiten 
het IWI statistiek weer een enorme impuls 
wil geven. Kortom, de Odyssea is ten ein-
de, de dobbelstenen zijn geworpen en ik 
neem de uitdaging aan om weer heel iets 
moois van de statistiek te maken in de 
RUG. Kom vooral een langs om kennis te 
maken op kamer 446 in de Bernoulliborg.

Studiedag wiskundeleraren '08
Het ABCD van de Wiskunde

In de wiskunde worden veel letters ge-
bruikt met als koplopers natuurlijk de x en 
de y. En aan het Nederlandse alfabet 
hebben we in de wiskunde zelfs niet ge-
noeg. In het voortgezet onderwijs zijn we 
inmiddels tot wiskunde D gevorderd, en 
de vraag is hoe lang het nog zal duren 
voordat wiskunde X en wiskunde Y op 
school worden geïntroduceerd.
Voor de niet ingewijden even het 
overzicht: Wiskunde A bereidt voor op eco-
nomische en biomedische studies. Het be-
staat met name uit toegepaste analyse en 
statistiek. Wiskunde B is dé vooropleiding 
voor exacte studies, met veel analyse en 
enige meetkunde. Wiskunde C richt zich 
op sociale, juridische en culturele vervolg-
opleidingen. Wiskunde D is een keuzevak 
met verbreding en verdieping op wiskun-
de B, waarbij een deel van de inhoud kan 
worden ingevuld in samenwerking met de 
hbo of universiteit. 
De workshops en lezingen op de jaarlijkse 
studiedag voor wiskundeleraren, traditi-
oneel op de laatste dinsdag voor de 
kerstvakantie, waren er dit jaar op gericht 

informatie te verschaffen en ideeën uit te 
wisselen over de inhouden van wiskunde 
A, B, C en D en het brede technische vak 
NLT (natuur, leven en technologie). Zo wa-
ren er workshops over een module crypto-
grafie in wiskunde D, ideeën voor 
wiskundeonderwijs dat speciaal is toege-
sneden op wiskunde C-leerlingen, 
thema’s die mogelijk tot projecten of 
masterclasses kunnen leiden, zoals 
‘statistiek en sport’ en ‘de chaotische 
slinger’. Ook de inhoud van de openings-
lezing van Gert Vegter over hyperbolische 
meetkunde, leent zich voor samenwer-
king tussen scholen en universiteit. In de 
afsluitende lezing van Sieb Kemme 
werden al de ontwikkelingen rond het wis-
kundecurriculum nog eens overzichtelijk 
op een rij gezet.
Uit de evaluaties blijkt dat de docenten 
met plezier onze studiedag bezoeken, en 
dat we er in geslaagd zijn om een gevari-
eerd, goed gewaardeerd programma neer 
te zetten. De  sprekers en workshops-
leiders hebben de aanwezigen weten te 
boeien en te motiveren. Ook de prakti-
sche organisatie, in handen van Ineke 
Kruizinga, was weer uitstekend. Op naar 
de volgende studiedag in december 2009.
Martha Witterholt en Gerrit Roorda

De reünie van 2008
Henk de Snoo

Na de reünie van 1991 was er eindelijk op 
19 April 2008 een nieuwe mogelijkheid 
om oud-studenten en (oud-)medewerkers 
te ontmoeten. Velen hebben deze dag 
meegemaakt.  De reünie was een goede 
gelegenheid om kennis te maken met de 
Bernoulliborg, het gebouw waarin Wiskun-
de gevestigd is. De voordrachten van 
Henk Broer, Henk Dijkstra (Utrecht), en Ar-
jan van der Schaft bestreken een breed 
aandachtsgebied van wiskundetakken die 
tegenwoordig in de belangstelling staan. 
Verder waren er  bijdragen van Jaap Top 
over meetkunde modellen en van Roel 
Luppes over technische mechanica.  In 
2014 viert de universiteit zijn  400-ste ver-
jaardag. Er wordt aan gedacht om dan 
een volgende reunie te laten plaatsvinden.

Colofon
Bernoulli Gazet is een uitgave 
van de afdeling Wiskunde van de 
RuG
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