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Het JBI in beweging
door Jos Roerdink

Om de titel van de afscheidsrede van Henk
Broer, mijn voorganger als JBIdirecteur, te cite
ren: "alles beweegt, maar waarheen?''. Dit geldt
ook in bestuurlijke zin, er is altijd wel weer iets
nieuws  aangenaam of minder aangenaam  te
beleven en het JBI ontkomt niet aan deze natuur
wet.

Laat ik beginnen met een aantal positieve ont
wikkelingen te noemen. Het JBI groeit. Sinds de
oprichting van het JBI is het aantal promovendi
de honderd gepasseerd, ongeveer gelijk verdeeld
over de Wiskunde en de Informatica. Na een
aantal jaren van door de faculteit opgelegde va
caturestops en een aanstellingsbeleid met de
handrem erop zit ook bij de vaste staf de groei er
weer goed in. Afgelopen jaar hebben we voor
vijf posities geworven, drie in de Wiskunde en
twee in de Informatica. Een van de vacatures is
inmiddels vervuld, voor drie posities zijn net
kandidaten voorgedragen, voor één positie loopt
de procedure nog. Daarnaast zijn onlangs nog

twee Rosalind Franklin posities aan het JBI
toegekend door het Faculteitsbestuur (één voor
Wiskunde en één voor Informatica). Daar moet
wel onmiddellijk bijgezegd worden dat dit geen
netto toename van zeven posities inhoudt,
sommige posities betreffen opvolging i.v.m.
emeritaat of vertrek, bij een aantal andere gaat
het om dakpanposities die vooruitlopen op
komende emeritaten. Met dat laatste raken we
meteen aan een heel belangrijk punt, namelijk
het feit dat in de periode 20152024 tien vaste
stafleden uit dienst gaan, waarvan zes groeps
leiders. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe
stafleden en aan (bestaande of nieuwe) staf die
op korte termijn bestuurlijke verantwoordelijk
heid op zich kan gaan nemen. Om deze reden
hebben we in 2015 een tienjarenplan voor de for
matie gemaakt op basis waarvan we voortdurend
met het Faculteitsbestuur onderhandelen over
nieuwe posities. Hierbij is het van groot belang
dat we het fundamentele onderzoek versterken,
wat ook noodzakelijk is voor het onderwijs. Het
helpt hierbij enorm dat het JBI er financieel
gezien heel gezond voorstaat.
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Redactioneel
In dit nummer natuurlijk pro
minente aandacht voor de
aanstaande Bernoullilezing.
Het belooft een interessante
voordracht te worden over hoe
de wiskunde werd beïnvloed
door de economische crisis en
de politieke toestand na WOI.
Noteer de datum 3 april me
teen in de agenda! Verder be
steden we aandacht aan Aer
nout van Enter die afgelopen
jaar 65 werd en aan het af
scheidssymposium van Jan
van Maanen. U leest verder
twee in memoria, een boeiend
verhaal over de bekende
hoogleraar Schoute en een in
teressant verslag van een
alumnus. Een verslag van de
lerarendag mag natuurlijk niet
ontbreken. Ten slotte nog een
informatief verhaal over de
laatste ontwikkelingen in het
JBI. Veel leesplezier!

Op maandag 3 april, 2017 om 19:30 wordt de
Bernoulli lezing traditiegetrouw gehouden in de
Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te
Groningen, de toegang is gratis. Klaas van
Berkel zal een inleiding verzorgen.

Summary: At the beginning of the 20th century
mathematics was struck by a foundational crisis
which actually picked up strong political over
tones after the end of World War I. The Dutch
mathematician L.E.J. Brouwer played a major
part in the ensuing debates. About ten years after
the end of World War I an economic crisis hit
Europe and reshaped the political landscape.
The goal of the talk is to explain how this new,
critical situation had a surprising effect even on
some of the most pure parts of mathematical
research like Algebraic Geometry. This will also
give us the opportunity to look at the mathema
tical research of B.L. van der Waerden in the
1920s and 1930s, who in 1928, at the age of 25,
was appointed professor of mathematics at the
University of Groningen.

Norbert Schappacher is in 1950 in Essen gebo
ren. Hij heeft wiskunde gestudeerd (in Duitsland
en in de Verenigde Staten) en is werkzaam ge
weest op het gebied van de getaltheorie en de
algebraische meetkunde. Sinds 2004 doceert hij
aan de universiteit van Straatsburg waar hij zich
bezig houdt met de geschiedenis van de wiskun
de, voornamelijk die uit de 19de en 20ste eeuw.
Hij schrijft bijvoorbeeld over Emmy Noether,
Hermann Weyl, en Bartel Leendert van der
Waerden, maar ook heeft hij over Euler geschre
ven. Met name de beoe
fening van de wiskunde
tijdens de periode van
het nationaalsocialisme
heeft zijn interesse, hij is
betrokken bij het onder
zoek van de Reichsuni
versität Strassburg 1941
tot 1944. Schappacher is
redacteur van de „Revue
d'Histoire des Mathé
matiques“.

Johann Bernoulli lezing 2017
Mathematics in times of crisis and war
Norbert Schappacher (Université de Strasbourg)
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Een andere positieve ontwikkeling is de tot
standkoming in 2015 van het facultaire thema
(en centrum) "Data Science and Systems
Complexity'' (DSSC), waar het JBI de initia
tiefnemer van is geweest. Dit heeft de zicht
baarheid van het instituut binnen faculteit en
universiteit, maar ook landelijk, verhoogd,
waardoor we bij belangrijke landelijke ont
wikkelingen (Nederlands Netwerk Com
plexiteit, Data Science Platform Nederland,
Nationale Wetenschapsagenda) hebben kun
nen aanhaken.

Afgelopen jaar is de samenstelling van de
JBIadviesraad ("International Advisory Pa
nel'') gewijzigd. Henk van der Vorst is na
twee perioden teruggetreden en als voorzitter
opgevolgd door Jan van Mill. Geoffrey
Grimmett is opgevolgd door Frank den
Hollander en Jan Bergstra is toegetreden als
nieuw lid. Een bezoek van de de raad aan het
JBI staat voor dit voorjaar op de agenda.

In 2015 zijn de rapporten van de onderzoeks
visitaties Wiskunde en Informatica versche
nen. De kwaliteit van het onderzoek is als
zeer goed beoordeeld, waar we natuurlijk
heel trots op zijn. Wel hebben beide com
missies een aantal kritische opmerkingen ge
maakt die te maken hebben met de geringe
omvang van de staf en de organisatie van het
onderzoek. Met name de levensvatbaarheid
van de Informatica werd als onvoldoende
beoordeeld en de commissie heeft (net als in
2010) sterk aanbevolen dat de Informatica
sectie van het JBI en het ALICE instituut
voor Kunstmatige Intelligentie een gezamen
lijke onderzoeksstrategie ontwikkelen en ge
leidelijk toewerken naar een gezamenlijke
eenheid. Dit heeft het College van Bestuur
ertoe gebracht om het Faculteitsbestuur op te
dragen het JBI en ALICE te fuseren. Het be
hoeft weinig betoog dat dit besluit niet on
middellijk tot laaiend enthousiaste reacties
heeft geleid, met name gezien de weinig suc
cesvolle discussies rond een vergelijkbaar
plan dat enkele jaren geleden is geopperd
door het Faculteitsbestuur. Niettemin zijn er
toch goede redenen om hier opnieuw en diep
gaander dan in het verleden naar te kijken. De
Informatica van het JBI is landelijk gezien
veruit het kleinst (hetzelfde geldt voor
ALICE), de competitie neemt toe (ook op ge
bieden als Data Science en Complexiteits
onderzoek waarop we ons willen profileren),
en mogelijk blijven er interessante samen
werkingsverbanden onbenut. De positie van
de Wiskunde vergt hierbij natuurlijk speciale
aandacht, aangezien Wiskunde geen partij is
bij de aanbeveling van de visitatiecommissie
Informatica en ook in het CvBbesluit niet is
genoemd. Een belangrijke voorwaarde is uit
eraard dat een eventuele fusie niet ten koste
gaat van noodzakelijke en al geplande uit
breidingen van de staf in de afzonderlijke

disciplines. Wat hierbij enorm helpt is dat het
Faculteitsbestuur (gebruikmakend van een re
cent legaat) een tiental extra leerstoelen ter
beschikking heeft gesteld, verdeeld over de
disciplines Wiskunde, Informatica en Kunst
matige Intelligentie. Een deel van de nieuwe
hoogleraren wordt geacht ook bij te dragen
aan gezamenlijk onderzoek met het Zernike
Instituut en IBM binnen een nieuw op te zet
ten centrum voor Cognitive Systems & Mate
rials. Als gevolg van het CvBbesluit zijn er
het afgelopen half jaar veel gesprekken ge
weest. Binnen de beide instituten afzonderlijk
is door de gehele staf besproken hoe men te
gen het besluit aankijkt. Op bestuurlijk ni
veau zijn er diverse gezamenlijke gesprekken
geweest. En op 20 december jl. is er een eer
ste gezamenlijke bijeenkomst geweest van de
gehele staf van JBI en ALICE, voorbereid
door een zestal wegbereiders uit de Wiskun
de, Informatica en Kunstmatige Intelligentie.
Het was een bijzondere bijeenkomst, soms
wat onwennig maar met een open atmosfeer,
waarin we elkaar wat beter hebben leren ken
nen en gemeenschappelijke zorgen en wensen
hebben verkend. Dit proces zal de komende
tijd een vervolg krijgen.
Het zijn interessante tijden. Het JBI blijft in
beweging...

Aernout van Enter 65
door Henk Broer

Op 4 oktober 2016 bereikte Aernout van
Enter de leeftijd van 65 jaar en hij zal binnen
een paar maanden met emeritaat gaan.

Aernout (Coert Da
niël) van Enter werd
geboren op 4 okto
ber 1951 in Rotter
dam. Hij studeerde
theoretische natuur
kunde in Groningen,
waar hij in 1981
promoveerde bij
Nico Hugenholtz en
Marinus Winnink.
Het proefschrift was
getiteld: Stability

Properties of Phase Diagrams in Lattice
Systems. Opmerkelijk is dat Aernout, samen
met zijn toenmalige collega Hennie Daniëls
rond 1980 een artikel van de beroemde ma
thematisch fysicus David Ruelle onder de
loupe nam en zo ontdekte dat er in diens
veronderstellingen een tegenspraak school:
het artikel ging dus nergens over. Ruelle nam
het sportief op en stuurde hem later een pre
print met de handgeschreven suggestie ook
dit artikel te weerleggen.

Na enige omzwervingen bij de universiteit
van Heidelberg, het Technion te Haifa, en de
University of Texas at Austin, werd hij in

Wiskundepromoties

S. Ranciati
Statistical Moddeling of spatio
temporal dependencies in NGS
data
Promotor: E. Wit

10062016

N.P. Gill
Generalizations of linear
modelling in the biomedical
sciences
Promotor: E. Wit

28062016

S. Ringers
Quantization using Jet Space
Geometry & Identity
Mangement Credential
Schemes
Promotor: A. Kiselev

07102016

A.R.F. Everts
A Geometric Approach to
Multimodal & Multiagent
Systems
Promotor: K. Camlibel

02122016

A. Anema
The arithmetic of maximal
curves, the Hesse pencil and
the Mestre curve
Promotor: J. Top

05122016

Aernout van Enter
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1989 KNAW fellow bij het Instituut voor
Theoretische Natuurkunde aan de RUG.
Hierna, in 1994, kreeg hij op ditzelfde insti
tuut een vaste aanstelling als onderzoeker en
later als UHD. Vanaf 2005 is Aernout adjunct
hoogleraar bij het Instituut voor Wiskunde en
Informatica aan de RUG, het latere Johann
Bernoulli Instituut. Hier werd hij uiteindelijk
bijzonder hoogleraar bij de Groningse Leo
nardo da Vinci stichting. Aernout werkt aan
de stochastiek van de statistische mechanica
en veel van zijn coworkers hebben relaties
met EURANDOM, het Europese stochastiek
centrum in Eindhoven. Uiteraard heeft hij
ook zeer veel internationale contacten. Afge
lopen oktober werd, ter gelegenheid van zijn
65e verjaardag, de Lorentz Center Workshop
Transformations in Statistical Mechanics:
Pathologies and remedies gehouden, waar
veel van deze collega’s bijeen waren. Aernout
is duidelijk een eminent wetenschapper die
meeloopt in de frontlijn van zijn vakgebied.

Rond 1980 waren wij beiden enkele jaren lid
van het wiskunde dispuut W4. We begonnen
toen ook samen te musiceren, Aernout cello
en ik piano. Ik herinner me nog heel goed de
bijeenkomsten in zijn huis aan de Zwarte
Weg benoorden het Groningse Noorderplant
soen, waar werkelijk de hele vloer bezaaid
was met opengeslagen boeken en waar tij
dens onze diepgaande gesprekken over het
leven ook menige fles port het loodje heeft
moeten leggen. Op een bepaald moment ver
dween hij naar het buitenland en kwam later
terug met zijn vrouw Sonia. Onze generatie
begon zich ondertussen voort te planten en
we zagen elkaar enige tijd wat minder, zoals
dat gaat. Toen hij daarna bij het Johann Ber
noulli Instituut kwam te werken verstevigden
de contacten zich weer als vanouds.

Aernout is zeer belezen op het gebied van de
geschiedenis, politieke ontwikkelingen, filo
sofie enzovoorts, en is bovendien een ge
wiekst debater. Hij heeft ook een scherp ge
heugen en is zo in staat elk gesprek met cita
ten te larderen, gepast of niet. Daar komt bij
dat hij een scherp oog heeft voor bestuurlijke
misstanden. Een dergelijk beminnelijk mens
zou elk wetenschappelijk instituut sieren!

Alumnus Sijbo Holtman
aan het woord

Zoals vele anderen met een wiskunde of na
tuurkunde achtergrond ben ook ik in de fi
nanciële sector terechtgekomen. Tegenwoor
dig werk ik namelijk bij Delta Lloyd als fi
nancieel risicomanager. Om te vertellen wat
dat inhoudt en hoe mijn studie en promotie
me daarbij helpen, begin ik bij mijn tijd aan
de Rijksuniversiteit van Groningen, waar ik
10 jaar gezeten heb en met veel plezier naar
terugkijk.

In 2000 ben ik be
gonnen met de stu
die natuurkunde. De
eerste jaren daarvan
bestonden uit min of
meer twee type vak
ken, namelijk vak
ken die practisch of
wiskundig geörien
teerd waren. Hieruit
werd me snel duide
lijk dat wiskunde
anders en veel leu

ker was dan op de middelbare school. Daar
om ben ik extra wiskunde vakken gaan vol
gen en werd ik ook studentassistent wiskun
de. Het studentassistentschap bestond vooral
uit werkcolleges begeleiden. Ik heb het altijd
leuk gevonden om medestudenten te helpen
allerlei wiskundige problemen op te lossen.
Een prettige bijkomstigheid bleek dat je stof
niet meer vergeet wanneer je het eenmaal
hebt uitgelegd. Uiteindelijk ben ik ook in een
meer wiskundige richting van natuurkunde,
de hoge energie fysica, afgestudeerd. Wat ik
vooral geleerd heb vanuit de natuurkunde en
wat nu zeer nuttig blijkt, is het praktische
gebruik van wiskunde.
In de laatste periode van mijn studie bleef ik
extra wiskunde vakken volgen. Vooral in de
richting van dynamische systemen, die veel
raakvlakken heeft met natuurkunde. Zodoen
de leerde ik Henk Broer kennen. Samen met
Gert Vegter gaf hij me de mogelijkheid om te
promoveren in dynamische systemen. Het
onderwerp van mijn proefschrift was dynami
ca en meetkunde in de buurt van resonante
bifurcaties. Het promotieonderzoek bestond
uit drie gedeelten. Een plan van aanpak dien
de bedacht te worden. Dat plan diende uitge
werkt te worden. En uiteindelijk diende alles
gedeeld te worden met anderen via artikelen,
een proefschrift en presentaties. De benodig
de tijd nam per iedere volgende stap behoor
lijk toe. Bovendien waren soms grote delen
van het gedane werk niet relevant. Dit komt
allemaal terug in mijn huidige werk.

Na mijn promotie heb ik een jaar enkele
hoorcolleges gegeven aan de universiteit. In
die periode heb ik uitgebreid nagedacht over
mijn volgende stap. De keuze viel uiteindelijk
op de financiële sector. Ik verwachte dat mijn
opleiding nuttig zou zijn, dat het meer stabili
teit zou bieden dan een academische carrière
en bovendien had ik prettige sollicitatiege
sprekken bij Aegon.

In 2010 verhuisde ik naar Den Haag en begon
ik bij Aegon. Daar heb ik meerdere financieel
risicomanagement gerelateerde functies ge
had. Doelen van financieel risicomanagement
zijn onder andere identificeren, kwantificeren
en controleren van financiële risico’s. Het
grootste gedeelte van mijn tijd ging uit naar
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Websites

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

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

Alumni Wiskunde RuG
(zie onder About the institute)

www.rug.nl/research/jbi

LinkedIn Groep:
Alumni Wiskunde en
Technische Wiskunde RuG

http://linkd.in/XEijsD

Sijbo Holtman

Nieuwe naam

De faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen (FWN)
heeft dit jaar een nieuwe naam
gekregen: Faculty of Science and
Engineering.
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het ontwikkelen van modellen om risico’s te
kwantificeren. Deze waren nodig om aan
nieuwe regelgeving voor verzekeraars te vol
doen. In de praktijk betekende dit modellen
maken die bedoeld zijn om de grootte van fi
nanciële buffers uit te rekenen die een bedrijf
nodig heeft om een economische crisis te
overleven. Dezelfde stappen als bij een pro
motieonderzoek worden doorlopen, waarbij
ook implementatie, documenteren en uitleg
gen de meeste tijd kosten. Het grote verschil
is dat de uitrol van een risicomodel vaak een
groot gezamenlijk project is waar velen aan
bijdragen.

Na ongeveer 6 jaar bij Aegon gewerkt te
hebben, ben ik in mei 2016 bij Delta Lloyd
begonnen. Daar heb ik weer in een risicoma
nagement functie en verdeel ik mijn tijd over
modelontwikkeling en beheersing van risi
co’s. Er zijn momenteel veel veranderingen
gaande in de financiële wereld en ik verwacht
dat die mij nog lang bezig zullen houden.

Pieter Hendrik Schoute (18461913)
en zijn draadmodellen
door Jaap Top

Afgelopen 29 november mocht ik in een van
de collegezalen van de universiteitsbiblio
theek een praatje over wiskunde geven voor
het CUW (Centrum voor Universiteits en
Wetenschapshistorie). De organisator van de
ze CUWlezingen, Klaas van Berkel, zie ik
vooral bij gelegenheden die weinig met wis
kunde te maken hebben: af en toe tijdens het
boodschappen doen in de plaatselijke Albert
Heijn, en wat vaker bij onze wekelijkse vol
leybalavonden. Die 29ste ging het nog bijna
mis: bus 11 van Zernike naar het centrum
bleek een defecte deur te hebben waardoor
het ritje geen 15 maar ongeveer 45 minuten
in beslag nam. Maar net op tijd kwam ik nog
aan bij m'n eigen lezing.

Uiteraard had ik me voorbereid op een pu
bliek met meer achtergrond en interesse in
historie dan in wiskunde, dus het was een
aangename verrassing dat naast deze historici
ook onder andere Boele Braaksma, Aad
Dijksma, Jan van Maanen, Marius van der
Put, Henk de Snoo en een aantal jongere

collega's van iedere
dag aanwezig ble
ken. Ik heb het
verhaal er niet op
aangepast. Het ging
over Pieter Hendrik
Schoute. Deze man
was eerst ruim 10
jaar wiskundedocent
op een middelbare
school geweest (in
Nijmegen en in Den
Haag) om vervol

gens in Groningen tot hoogleraar meetkunde
benoemd te worden. Aan de RUG bracht hij
het zelfs tot rector magnificus (in 1892), en
het is opmerkelijk dat hij juist in zijn periode
als bestuurder enkele alleraardigste meetkun
dige vondsten deed.

Over Schoutes erkenning als wetenschapper,
en over draadmodellen die bij Schoutes
vondsten horen, ging het verhaal. In plaats
van het hier nog eens te herhalen verwijs ik u
graag naar de presentatie zelf: die staat op in
ternet:
www.math.rug.nl/~top/lectures/CUW2016.pdf
Om het nogal gemêleerde publiek ook zelf
wat in de trant van Schoute te laten doen, liet
ik hen aan het eind van de presentatie een
puzzeltje zien. Die puzzel publiceerde
Schoute in 1882, een jaar na zijn aanstelling
in Groningen, in het tijdschrift "Eigen
Haard", zeg maar een soort Margriet of Libel
le uit de laat19de eeuw. De puzzel bestaat uit
64 lettergrepen die op de vakken van een
schaakbord zijn geplaatst. Door met paar
densprongen een tocht over dat schaakbord te
maken waarbij je geen enkel vak tweemaal
bezoekt (maar wel vanaf het 64ste vak met
een enkele paardensprong weer op het eerste
vak belandt), ontstaat een gedicht.

Ik heb na de lezing nog van geen van de aan
wezigen een correcte oplossing ontvangen,
maar ongetwijfeld kunt u het beter!

In memoriam Niels Kalma
(1934  2016)
door Henk de Snoo

Jetse Niels Kama overleed vorig jaar 20 april
2016. Niels, geboren op 31 augustus 1934 te
St Jacobiparochie (Frl), studeerde wiskunde
in Groningen en dat leidde tot een grote be
langstelling voor de kansrekening. Hij is dan
ook gepromoveerd (op 15 December 1971)
bij Aart Stam op een proefschrift getiteld
''Generalized renewal measures''. Na zijn pro
motie heeft hij zijn gehele verdere loopbaan
doorgebracht aan de universiteit van Gronin

gen, tot hij in 1999 als universitair hoofddo
cent met pensioen ging. Zijn werkzaamheden
lagen hoofdzakelijk op het gebied van onder
wijs en bestuur. Vooral tijdens en direct na de
democratiseringsgolf van de jaren zeventig
heeft Niels een grote rol gespeeld; ikzelf her
inner me nog een bestuursperiode met Niels
onder voorzitterschap van Van de Vooren.
Lange tijd heeft Niels dat bestuurswerk
voortgezet onder diverse voorzitters. Daar
naast heeft hij een groot aantal studenten bij
gestaan als studieadviseur; deze rol was hem
op het lijf geschreven. In die hoedanigheid
was hij ook langere tijd verantwoordelijk
voor de werkzaamheden van de studentassis
tenten.

Toch lag zijn hart op een andere plek, name
lijk bij het onderwijs. Hij hield ervan kennis
over te dragen en was als docent zeer
nauwgezet. Vele wiskunde studenten hebben
college bij Niels gelopen, voornamelijk op
het gebied van de analyse en waarschijn
lijkheidsrekening. Verder noem ik nog het
college Integraalrekening (dat opgezet was
door Erik Thomas): Niels heeft dat college
meerdere jaren verzorgd en van uitgebreide
aantekeningen voorzien. Maar ook biologie
studenten kregen met Niels te maken bij
verschillende servicecolleges over statistiek
en waarschijnlijkheidsrekening. Samen met
Herold Dehling heeft Niels een leerboek over
waarschijnlijkheidsrekening geschreven: "Het
zekere van het onzekere", waaraan tijdens
zijn de pensioen periode nog verder is ge
werkt voor een tweede herziene druk. Ten
slotte wil ik nog een interessante locale sa
menwerking vermelden, die uitmondde in de
publicatie Dehling, Kalma, Moes, Schaafsma:
"The islamic mean: A peculiar Lstatistic",
Stud. Sci. Math. Hung. 26 (1991), 297308.
Tot zover de wiskunde. Maar het beeld van

Niels zou niet com
pleet zijn zonder te
vermelden dat Niels
ook interesse had
voor andere zaken,
zoals vogels, schil
derkunst, en muziek.
Zeker tijdens zijn
pensionering heeft
Niels samen met zijn
vrouw Emmy hier
aan veel aandacht
besteed.

Afscheid Jan van Maanen
door Harry Trentelman

Op 3 november 2016 werd ter gelegenheid
van het officiële afscheid van Jan van
Maanen van de Faculteit Wiskunde en Na
tuurwetenschappen een symposium gehouden
met als titel "Wiskunde(onderwijs): een eeu
wige zoektocht". Jan van Maanen was jaren

lang een van de
toonaangevende fi
guren binnen de di
daktiek van de Wis
kunde in Nederland.
Na een periode bij
de opleidingen Wis
kunde en Toegepaste
Wiskunde (onder
meer als opleidings
directeur) was hij
werkzaam als direc
teur van het Freu
denthal Instituut in Utrecht. Sinds zijn
terugkeer in Groningen werkte hij bij het In
stituut voor Didaktiek en Onderwijsontwik
keling (IDO) van de faculteit FWN, en be
geleidde hij ondermeer stafleden van Wis
kunde bij het behalen van de Basiskwalifica
tie Onderwijs (BKO).

Het afscheidssymposium werd gehouden in
het Van Swinderenhuis in de Oude Boterin
gestraat. De eerste spreker was Arjen Dijkstra
met een humoristische voordracht over on
derwerpen uit de geschiedenis van de Wis
kunde. De tweede spreker, Aldine Aaten,
sprak over het onderwerp van haar promotie
onderzoek, namelijk de vraag hoe wiskunde
studenten wiskundig redeneren. De laatste
spreker was Henk Broer, die een enthousiast
betoog hield over de cycloïde in de zeven
tiende en volgende eeuwen. Na enkele korte
toespraken met lovende woorden over Jan
werd het symposium afgesloten door een af
scheidsreceptie.

In memoriam Wout de Goede
(1947  2017)
door Henk Broer

Wout de Goede, nationaal bekend als wiskun
deleraar aan het Willem Lodewijk Gymnasi
um te Groningen en als medewerker bij het
Johann Bernoulli Instituut van de Rijksuni
versiteit Groningen, is in de nacht van 4 janu
ari 2017 overleden. Wout, geboren op 5 mei
1947 te Kampen, heeft in Groningen wiskun
de gestudeerd en is in de statistiek afgestu
deerd bij Willem Schaafsma. Dat was rond
1980. Al vanaf ongeveer 1970 gaf Wout les,
toen nog aan het Menso Althing College te
Hoogeveen, en hij groeide uit tot een van de
beste wiskundeleraren van NoordNederland.
Een van zijn uitgangspunten was: met een
gedegen achtergrondkennis heb je minder or
deproblemen. Niet lang voor de eeuwwisse
ling kreeg Wout ook een deelaanstelling bij
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij fungeerde
daar als brug tussen het VWO en het WO en
was onder meer betrokken bij de organisatie
van jaarlijkse lerarenbijeenkomsten op de
universiteit.

Rond 1970 werd het nieuwe schoolvak Wis
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het ontwikkelen van modellen om risico’s te
kwantificeren. Deze waren nodig om aan
nieuwe regelgeving voor verzekeraars te vol
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nodig heeft om een economische crisis te
overleven. Dezelfde stappen als bij een pro
motieonderzoek worden doorlopen, waarbij
ook implementatie, documenteren en uitleg
gen de meeste tijd kosten. Het grote verschil
is dat de uitrol van een risicomodel vaak een
groot gezamenlijk project is waar velen aan
bijdragen.
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Pieter Hendrik Schoute (18461913)
en zijn draadmodellen
door Jaap Top
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ook onder andere Boele Braaksma, Aad
Dijksma, Jan van Maanen, Marius van der
Put, Henk de Snoo en een aantal jongere
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kunde A ingevoerd,
waarin kansrekening
en statistiek voor
kwamen. Door zijn
deskundigheid op dit
gebied heeft Wout in
het landelijk wis
kundeonderwijs een
belangrijke rol kun
nen spelen, daar im
mers zijn meeste
collegawiskundele
raren hier weinig tot
niet vertrouwd mee waren. Ook gaf hij in de
jaren 1980 colleges kansrekening en statistiek
bij de Noordelijke Leergangen en werd hij lid
van het schrijverscollectief van de serie Wis
kundelijn, onder leiding van Anne van Streun.
Regelmatig nam hij deel aan de Nationale
Wiskundedagen in Noordwijkerhout, georga
niseerd door het Freudenthal Instituut van de
Universiteit Utrecht, en ook aan het Winter
symposium van het Koninklijk Wiskundig
Genootschap.

Het laatste decennium kwam er forse tegen
wind in de gezondheid van Wout. Eerst een
zwaar CVA en later kanker. Het ging met ups
en downs, vooral na het CVA maakte hij op
een bewonderenswaardig wilskrachtige wijze
een revalidatie door. Op smakelijke wijze kon
hij vertellen over het strenge regime van het
revalidatiecentrum Beatrixoord. Ook zien we
hem in gedachten nog vaak samen met Boele
Braaksma naar het sportcentrum of het
zwembad lopen.

Behalve een goede collega was Wout ook een
bijzondere vriend van mij persoonlijk. Ik
dank hem voor zijn nietaflatende vriend
schap.

Lerarendag 2016
door Gerrit Roorda

Ook dit jaar vond op de laatste dinsdag voor
de kerstvakantie, namelijk 20 december, de
jaarlijkse studiedag voor wiskundeleraren
plaats. De dag wordt georganiseerd door de
afdeling wiskunde van de FWN, de leraren
opleiding van de RUG en de opleiding tot
eerstegraads docent wiskunde van de NHL.
Ook dit jaar kenmerkte de studiedag in
Groningen zich door een gemoedelijke en on
gedwongen sfeer. Op deze studiedag worden
altijd twee plenaire lezingen gegeven in de
Bernoulliborg en daarnaast zijn er diverse
workshops in het nabijgelegen NHLgebouw.
De lunch tussendoor in de Brasserie Zernike
wordt altijd hoog gewaardeerd.

De eerste plenaire lezing werd verzorgd door
Peter Kop, vakdidacticus wiskunde van de le
rarenopleiding wiskunde in Leiden. Peter
presenteerde zijn onderzoek naar strategieën

die experts en leerlingen gebruiken om een
schets van een grafiek te maken van bijvoor
beeld een functie als

f(x) = 2x (8x2)1/2  2x
(u zou eerst even kunnen proberen deze gra
fiek te schetsen…). Experts blijken allerlei
strategieën te gebruiken gebaseerd op redene
ringen over het gedrag van de functie, zoals
bijvoorbeeld ‘het gedrag bij oneindig ’, split
sen of herkenning op basis van standaard
functies. Voor leerlingen blijkt het redeneren
over dergelijke functies erg lastig. Interessant
verschijnsel is dat leerlingen grafieken bijna
alleen rechts van de yas tekenen. Een con
clusie van Peter Kop is dat er naast de vele
exercities waarin VWOleerlingen met for
mules moeten manipuleren (bijvoorbeeld af
geleiden, integralen, extreme waarden, verge
lijkingen van raaklijnen) in het onderwijs ook
expliciet aandacht moet zijn voor kwalitatief
redeneren en lezen en herkennen van func
ties. De tweede plenaire lezing werd gegeven
door Johan Deprez, docent wiskunde en wis
kundedidactiek van de universiteit Leuven.
Johan introduceerde in zijn lezing een manier
waarop je statistiek kunt onderwijzen waarbij
leerlingen/studenten inzicht verwerven in bij
voorbeeld het testen van een hypothese. De
aanpak is gebaseerd op een didactische aan
pak die de laatste decennia is ontwikkeld in
de Verenigde Staten. Het zichtbaar maken van
steekproevenvariabiliteit is in deze aanpak
het cruciale element. Met goed gekozen voor
beelden en een zorgvuldige opbouw van de
lezing wist Johan de luisteraars te boeien.

De variatie in workshops was ook dit jaar
groot. Bijvoorbeeld een zeer praktische work
shop van een pas afgestudeerde docent over
hoe je havo 4 leerlingen statistiek kunt onder
wijzen met behulp van een zelf verzamelde
dataset. Een interessante workshop over het
onderwijzen van logica door docent en pro
movendus Hugo Bronkhorst. Maar ook een
boeiende presentatie van de pas gepromo
veerde ‘nieuwe’ collega Charlotte Vlek over
statistiek in rechtszaken.

Het blijkt uit evaluaties dat de deelnemers
zeer tevreden zijn over deze studiedag. De af
gelopen jaren is het aantal aanmeldingen
weer licht toegenomen tot zo’n 80 deelne
mers, waarvan vele alumni. Vanouds was de
afdeling Wiskunde sterk betrokken bij deze
dag. Ondanks alle reorganisaties is het van
groot belang dat de historische banden be
houden blijven. De wiskundedocenten op
deze dag zijn per slot van rekening vaak aan
de ene kant oudstudent van de wiskunde
opleiding in Groningen en aan de andere de
‘toeleveranciers’ van een deel van de toe
komstige studentenpopulatie. We hopen ook
volgende jaar weer deze inspirerende dag te
kunnen organiseren.

Wout de Goede




