
Bernoulli Gazet
Alumninieuws voor Wiskundigen van de Rijksuniversiteit Groningen

Maart 2022

· Inhoud ·

• Bernoulli lezing door
Teun Koetsier

• Boele Braaksma 50 jaar
hoogleraar

• Nieuwe medewerkers

• Hoe overleeft het
Bernoulli Instituut de
corona-pandemie?

• Alumnus: Björn-
Sebastiaan Boer

• Nieuwe uitdaging voor
Daniel Valesin

• Groningse wiskunde in de
eerste helft van de 20e
eeuw

· Redactioneel ·

Het redactieteam is
vernieuwd – welkom Alef
Sterk en Hildeberto Jardón-
en zo vindt u ook de Gazet
hier in een nieuwe jas.
Naast de gebruikelijke
rubrieken over de Bernoulli
lezing -die nu gelukkig
door kan gaan-, nieuwe
medewerkers, promoties
en het alumnus interview
is speciaal te vermelden:
Boele Braaksma vierde
dit jaar zijn vijftigjarig
jubileum als hoogleraaar
in Groningen; Jaap Top
beschrijft hoe het Bernoulli
Instituut de pandemie
tracht te overleven en
een nieuwe episode van
het boeiende geschiedenis-
project “Wiskundigen
in Groningen”. Veel
leesplezier!

Johann Bernoulli lecture 2022
The Ascent of the Global Intelligent Machine

Teun Koetsier (VU Amsterdam)
Monday 4 April 2022, 19.30h, Aula Academy Building, Broerstraat 5, Groningen

Laudatio by Niels Taatgen

Abstract: The Machine Stops is a story from 1928 by Edward Morgan Forster
about a Machine that fully controls life on earth. The protagonist of the story
is a young man called Kuno. He feels that there must be more to life than full
obedience to the rules of the Machine and he rises up against it. Forster’s tale is
one of several similar stories that appeared in the first half of the 19th century.
Aldous Huxley’s Brave New World, written in 1932, is another famous example.
For good reasons Huxley set his story in the year 2540, hundreds of years in
the future. However, things have changed. Right now, at the beginning of the
21st century, the technology needed to build one huge machine that completely
controls a society or even the world comes into view.
The Internet has become the Internet of Things and the Internet of Things is on
its way to become what I call the Global Intelligent Machine (GIM). GIM has
billions of sensors, a complex network of intelligent brains that process and store
information, and it can physically intervene in nature. GIM is the culmination of
the history of machines; it is the machine that will encompass all future machinery.
Most of the talk is on the history of GIM but we will not avoid the future.

Photo credit: Ineke Faasen

Teun Koetsier is a (retired) associate professor at Vrije
Universiteit Amsterdam. He is an internationally respected
historian and philosopher of mathematics. In philosophy
he published on paradoxes and he is a known expert on
Lakatos’ philosophy of mathematics. In cooperation with
Luc Bergmans he edited the classic work Mathematics
and the Divine, a historical study on the relation between
mathematics and religion. He is particularly interested
in the history of the geometry of motion and the history
of machines. In 2019 he was named the winner of the
2019 Engineer-Historian Award of the American Society
of Mechanical Engineers (ASME) for his book “The Ascent
of GIM, the Global Intelligent Machine, A history of production and information
machines” (Springer, 2019). In his home town Laren (NH) he is well known as
the author of two important and popular books (in Dutch) on the local history of
the town in World War II, written with Ineke Hilhorst and Elbert Roest.
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Boele Braaksma 50 jaar hoogleraar

Op 1 oktober 2021 was
het vijftig jaar geleden
dat Boele Braaksma tot
hoogleraar in Groningen be-
noemd werd (voordien was
hij tussen 1964 en 1971 lec-
tor, respectievelijk hoogler-
aar in Delft). Na zijn pen-

sionering in 1998 is hij doorgegaan met het doen van
onderzoek (als gast van het wiskunde instituut); gedeel-
telijk in samenwerking met Groningse collegas, maar
bijvoorbeeld ook met G. Iooss, D.A. Lutz, Y. Sibuya en
L. Stolovitch.

Tijdens een informele bi-
jeenkomst met (oud-)collegas,
oud-studenten en promovendi op
5 November 2021 werd dit vijf-
tigjarig jubileum gevierd. Zijn
interesse in hyperspherische func-
ties werd toegelicht door Tom
Koornwinder, terwijl het leven
op het Mathematisch Instituut
in de tijd dat Boele studeerde en
promoveerde werd besproken door Henk de Snoo, in
samenwerking met Henk Broer. De decaan van Science
and Engineering, Jasper Knoester, hield een korte speech
waarbij hij de Universiteits Plaquette aan Boele uitreikte.
De bijeenkomst werd besloten met een borrel.

New staff members in mathematics

Oliver Lorscheid. Let’s start
at the beginning: my academical
upbringing took place in Bonn
and Utrecht, which I left with
a doctoral thesis in automorphic
forms and a taste of the Nether-
lands in my pocket. What fol-
lowed were my stray years, which
led me to different places in the
world—first back to Bonn, then
Wuppertal, Frankfurt, New York

and Rio de Janeiro—and brought me in touch with new
research areas—among them F1-geometry and quiver
representations. Funnily, it was during my time in Rio
de Janeiro that I got interested in tropical geometry, not
far from the former work place of Imre Simon who was,
in some sense, responsible for the name of this discipline.
My passion for the tropics kept me over 8 years in Rio,
until I found out that tropical geometry has, in fact,
nothing to do with the climate.

Which brings me to the most recent leap that I took
together with my family that consists of a wonderful
partner and two adorable children: a year ago we moved
half around the globe to Groningen. In some sense, this
is home-coming for me, but given that time has changed
everything, it’s as much new territory.

A year has passed, and I have met my direct colleagues,
which made me feel heartily welcomed. Many of you I
haven’t had the chance to meet yet, but I am looking
forward to cross your ways on one or another occasion.

And who knows: maybe you like to chat about tropi-
cal methods in Math, CI or AI, or about other tropical
themes?

Nikolay Martynchuk. My
prime interest in mathematics
is due to a special character of
this field: mathematical state-
ments are universal truths, once
proven (correctly), they remain
in stone forever. This always fas-
cinated me and this is why I decided to study math at
the Moscow State University (Faculty of Mechanics and
Mathematics).

After year two we were free to chose a chair within the
Faculty, and my choice was general topology. This largely
decided my future research interests since up until this
day, now a member of the Bernoulli Institute, I enjoy
applying tools from topology.

My first investigation was in dimension theory, which I
studied under the supervision of Prof. Fedorchuk, who
proposed a new dimension theory via certain combinato-
rial objects, known as simplicial complexes. He passed
away in a near future, and I then moved to a different
department of acad. Prof. Fomenko, known for his works
on integrability and artworks, among many other things.

So I started to learn integrability, which later turned out
to be the main reason for me to come to Groningen in
2014 to become a PhD student of Prof. Broer (Professor
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emeritus at the BI) and Prof. Efstathiou (now in Duke
Kunshan), famous for their works on KAM and integrable
systems. The PhD subject was in monodromy, bridging
an amazing variety of disciplines, ranging from fibrations
to dynamical systems and quantum mechanics.

After spending 4 years in Groningen, I moved to Erlan-
gen, where I did a postdoc with Prof. Knauf at the FA
University Erlangen-Nürnberg. Here the topic was on
the border between celestial mechanics and Morse theory,
which reopened my interest, now in algebraic topology.
This is also one of the directions I actively pursue these
days, and not unconnected to monodromy.

Then I changed places again and returned to Moscow,
where I stayed as a postdoc at the Center of Fundamental
and Applied Mathematics, working with my former sec-
ond supervisor Prof. Kudryavtseva. The topic was again
within integrability, but now intertwined with another
field, namely symplectic geometry.

Recently, I retuned back to Groningen as a member of the
Mathematical Physics, Dynamical Systems and Geometry
group. My current research revolves around integrability
and topology, with connections to symplectic geometry
and (inverse) spectral problems. I still enjoy the pure
dimension theory though and am hoping to find a physi-
cally motivated problem, where this subject will become
relevant.

Juan Peypouquet. In my
high school years, I thought math
was fun and mysterious, but also
powerful. When I was later con-
fronted with proofs and argu-
ments, I began to appreciate its
coherence and elegance. I decided
to study Pure Mathematics at the
Simón Bolívar University, in Cara-
cas, although the career prospects
in my country, Venezuela, were
rather limited. I specialized in complex analysis, moti-
vated by an outstanding and inspiring teacher, Stefania
Marcantognini [who herself spent some years in Gronin-
gen in the early 1990’s]. After my Bachelor’s degree, I
started a double degree PhD program between the Uni-
versity of Chile and Sorbonne University (formerly Pierre
and Marie Curie, Paris 6), and wrote my dissertation
under the supervision of Felipe Álvarez and Sylvain Sorin.
My results revealed that the convergence of iterative al-
gorithms can be deduced by analyzing the long-term
behavior of some underlying continuous-time dynamics.
Upon my graduation, I obtained a position at the Fed-
erico Santa María Technical University in Valparaíso,
where I found a very stimulating environment, both at
professional and personal levels. I got more and more

interested in complexity and performance aspects of con-
vex optimization algorithms, and developed a fruitful
collaboration with a great mathematician, Hedy Attouch.
I also got involved in a few R&D projects in mine plan-
ning and health care management. In 2021, I came to
the Netherlands for a new adventure at the University of
Groningen.

Cecília Salgado. When at 17,
I had to choose which bache-
lor’s degree to pursue, I had no
idea about what a mathematician
does. Still, I chose mathematics
as, at the time, it seemed to be
one of the most versatile courses:
it would be useful if I later de-
cided to change to Physics, As-
tronomy, Computer Science, En-
gineering, even Economics! But, as you can imagine, I
stayed. Several features in mathematics made me choose
it as a career: the freedom to explore ideas, the exchanges
with colleagues, the joy of proving a nice result, the spark
in a student’s eyes when they grasp a concept.

My life as a mathematician has been similar to that of
many colleagues and one term can describe it best: a
gypsy life. I did my bachelor’s and master’s in Rio de
Janeiro (at UFRJ and IMPA respectively), my Ph.D. in
Number Theory in Paris VII, and postdocs in Leiden
and Bonn (MPIM). With the birth of my first child, my
partner and I decided to move to Rio de Janeiro, my
hometown. We both got positions there and being close
to my family allowed us to have a good work-family life
balance.

Last February we came to Groningen to join the Bernoulli
Institute. I joined the Algebra group as an associate
professor. Despite arriving during the pandemic, I was
warmly welcomed by the group and immediately felt that
I belonged. This was also natural given that I share
several common interests with many of its members. My
field of research is Arithmetic Geometry which, roughly,
means that I like to use tools from Algebraic Geometry
to deal with questions that originate in Number Theory.
The questions in the field are oftentimes simple and ask,
for instance, whether a certain polynomial equation ad-
mits solutions with rational coordinates or, in case we
know that solutions exist, whether they are dense for a
certain topology. Algebraic geometry allows us to inter-
pret such equations as geometric objects, called algebraic
varieties. This gives us a vast array of techniques to deal
with the aforementioned questions.

I’m looking forward to getting back to the BI and, when
this happens, feel welcome to pass by my office for a
chat!
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Hoe overleeft het Bernoulli Instituut de
corona-pandemie?

door Jaap Top

Terug in de geschiedenis

In 1826 werd de hoogleraar geneeskunde Sibrandus Elzoo
Stratingh rector magnificus van wat toen de Hooge School
te Groningen heette. Onderstaand berichtje liet op dins-
dag 3 oktober 1826 de kerkhistoricus Annaeus Ypeij die
tevens prorector (plaatsvervanger) van Stratingh was,
afdrukken in de Leeuwarder Courant:

Dit soort maatregelen nam men niet zomaar: aan de
“ter dezer stede heerschende ziekte” die er de reden voor
leverde, overleed ongeveer 10% van de toenmalige stad-
jers.

De corona-pandemie waar we sinds begin 2020 mee
geconfronteerd zijn, had en heeft voor ons instituut heel
wat gevolgen, maar de tijden zijn gelukkig drastisch
veranderd.

Onderwijs

De colleges zijn niet “bij voorraad opgeschorst”, maar
verbluffend snel omgezet naar online sessies. Al snel
wisselden docenten ervaringen uit wat betreft diverse sys-
temen met klinkende namen als Blackboard Collaborate
en BlueJeans en Wacom tekentablet (die laatste bleek
voor mij een acceptabele vervanger van het onvolprezen
krijtbord) en meer. Al had dit digitaal lesgeven voordelen
– als docent kon je zonodig van tevoren een sessie opnemen
en zo toch meedoen aan een online vergadering die samen-
viel met een college, of je kon als student iets achteraf
beluisteren op een voor jou wat gunstiger tijdstip, of zelfs
de hele opname stilzetten en eerst even rustig nadenken
– toch worden vooral de nadelen genoemd. Ineens ga je
je realiseren hoe motiverend het contact zowel tijdens
de colleges als in de pauzes is. En hoe voelt het om als
eerstejaars aan een studie te beginnen, voor velen in een
ander land als waar men het basis- en middelbaar onder-
wijs genoten heeft, en dan ontmoet je, zoals in september
2020, je jaargenoten vrijwel alleen maar online?!

Contact met afstudeerders of promovendi is ook een heel
gedoe: samen voor een bord staan met ieder een krijtje
in de hand blijkt qua motivatie en creativiteit zo gek nog
niet, vergeleken met sessies in zoom of meet of skype of
wat-er-verder-zoal-digitaal-is.

Een nieuw soort onderwijs-uitdaging bleken de tentamens
te zijn. De aanpassingen van het Onderwijs- en Examen
Reglement (OER) die noodzakelijk waren om tentamens
gewoon thuis in plaats van gezamenlijk in een grote
hal mogelijk te maken, waren nog wel te regelen. Maar
evident worden de opgaven lastiger als je geen vragen
stelt die eenvoudig met een online softwarepakket te
beantwoorden zijn. Hoe voorkom je online contact tussen
studenten tijdens zo’n online tentamen? Ook bleek al
gauw dat opmerkelijk veel opgaven kort na het tenta-
men te vinden zijn, inclusief antwoord, op commerciële
websites zoals chegg.com (waar uw vraag gegarandeerd
door een expert binnen een uur beantwoord wordt. . . ).
Bewijzen dat het dan om fraude gaat en niet om pure
interesse waarbij na afloop nog gekeken wordt hoe iets
zit, is lastig. We zijn dan ook opgelucht dat in cur-
susjaar 21/22 de tentamens weer als vanouds worden
gehouden. Voor colleges geldt, dat met 75 of minder
studenten samenkomen in een collegezaal mag. Vrijwel
alle eerstejaars en tweedejaars wiskundevakken hebben
meer deelnemers, dus dat moet nog online. Maar in
ieder geval ontmoeten de studenten elkaar weer tijdens
de werkcolleges. De aanpassingen, en nu nog de extra
tentamenmomenten als gevolg van studenten die net
op het verkeerde moment in quarantaine of in isolatie
moeten, kosten vrijwel elke docent heel veel extra tijd.

Onderzoek

Als dan in maart 2020 het “thuiswerken” begint, ga je
al snel naast contact met studenten ook de gesprekken
met collega’s in de koffiehoek missen. Hetzelfde geldt
voor het secretariaat, ondanks de inzet van iedereen
daar om iets van online contact te organiseren. Diverse
nieuwe collega’s begonnen midden in de pandemie met
hun aanstelling in Groningen. Zo kwamen Juan Peypou-
quet (uit Chili) en Oliver Lorscheid en Cecília Salgado
(Brazilië) rond kerst 2020 aan in Groningen, waar we
net in lockdown gingen, waar hun nieuwe collega’s alle-
maal thuis werkten, en waar eventueel kroost maar online
met een nieuwe basisschool en klasgenoten moest kennis-
maken.

De meest minimale promotie die ik tot nu toe in corona-
tijd mocht voorzitten, zag er zo uit: zelf zat ik in vol
ornaat in een lege aula. De promovendus zat (online)
thuis, evenals de promotor en de rest van de commissie.
Na de gebruikelijke drie kwartier verdediging kan ik een
kamer verderop de bul ondertekenen waarop al digitale
handtekeningen van promotor en secretaris staan. En na
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de verdere formaliteiten in de lege aula, ga ik naar m’n
fiets en blijft de bul achter om door de pedel per post
naar de promovendus te worden gestuurd.

En verder?

Toch brengt deze periode ook voordelen. Zo zorgt het on-
line organiseren van allerlei landelijke vergaderingen voor
heel wat minder reistijd. Deelnemen aan online georgan-
iseerde conferenties is erg eenvoudig geworden, al is soms
enige aanpassing aan een andere tijdzone nodig. Zo kon
ik vrijwel tegelijkertijd meedoen aan workshops in Cal-
gary (Canada) en in Kobe (Japan), en in beide gevallen

een voordracht geven zonder zelfs verstek te laten gaan
bij ons eigen Groningse seminarium. Omdat wereldwijd
iedereen nu ervaring opdoet met online voordrachten, is
het bovendien mogelijk sprekers voor zo’n locaal gebeuren
vrijwel overal vandaan te halen zonder dat dit tot grote
reis- en verblijfkosten aanleiding geeft. Kijk om hiervan
een indruk te krijgen bijvoorbeeld naar de lijst sprekers
op de website van het Groningse Algebra seminarium:
https://www.math.rug.nl/algebra/Main/Seminar20.

Desalniettemin: we snakken ernaar dat alles weer wat
normaler wordt. Toch zullen sommige van de voorde-
len die de afgelopen tijd ons bracht, beslist “blijvertjes”
worden!

A leaving staff member says goodbye

Daniel Valesin. I joined the
University of Groningen in
September of 2014. Although
I previously had very few connec-
tions here, I felt very welcome
by my new colleagues and the
staff. My arrival was made spe-

cial by the fact that I was the resident number 200,000
of Groningen: for the occasion, there was a ceremony in
the town hall, me and my wife were on the news and I
got a celebratory custom-made bicycle! In settling in, I
had a lot of support from Ineke Schelhaas and Desiree
Hansen (who has been heartily missed).

I started here as a member of the group Dynamical Sys-
tems, Geometry and Mathematical Physics. The early
years of my tenure-track period were very challenging,
and I was lucky to count on the mentorship of several
of my more experienced colleagues. It was a privilege
for me to interact almost daily with Aernout van Enter,
from whom I learned a great deal, both about science
and about the ways of life in academia. The DSGMP
group was led by Gert Vegter in the period; Gert was a
fantastic leader, very supportive and understanding. It
was always a joy to talk to Henk de Snoo, who taught me

a lot about measure theory and introduced me to Handel
operas. I also had a lot of fun running twice a week with
Arjan van der Schaft, Fred Wubs and Holger Waalkens.
In 2019, I switched to the Probability & Statistics group,
and again benefited from a great group leader, in this
case Tobias Müller. Tobias was very good at helping
form a nice group atmosphere. I have many research
interests in common with him, and I had a great time
discussing mathematics with him from time to time.

Reflecting back on my period here, I feel very thankful
for the support I had to help me achieve tremendous
professional and personal growth. I had the chance to
further and broaden my research interests in probability
theory and stochastics processes. I gained a lot more
insight and enthusiasm about mathematical education. I
also had the privilege to be the promotor or co-promotor
of several PhD students who finished their degrees (Réka
Szabó, Eric Ossami Endo, Humberto Carelos Sanna).

My time in Groningen is soon coming to an end, as I
will move in February of 2022 to start a new position in
England. I will surely miss the colleagues and students
here, as well as life in Groningen, and keep dear memo-
ries from this period. I hope to keep the friendships and
collaborations I started here for a long time.

OPROEP: actuele email-adressen

Om de uitgavekosten en handmatig verwerken zoveel mogelijk te beperken geef uw email-adres door. Jammer
genoeg komt bij elke uitgave van de Gazet vele exemplaren retour als onbestelbaar. Houdt uw contactgegevens
actueel zodat we zoveel mogelijk alumni kunnen bereiken! Mutaties doorgeven aan: bernoulli.office@rug.nl
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Interview met wiskunde alumnus Björn-Sebastiaan Boer
door George Huitema

Hi Björn, mooi dat je even
tijd gemaakt hebt om dit on-
line gesprek te voeren. Leuk
om in deze jaarlijkse serie
nu eens een kersverse alum-
nus eruit te lichten. Je
bent namelijk afgestudeerd
in 2020. Laten we maar
starten...

Even wat voorgeschiedenis?

Ik ben opgegroeid in Bakkeveen (FRL) en ging naar het
VWO Atheneum op het CSG Liudger in Drachten. In
2015 heb ik eindexamen gedaan en ben daarna in Gronin-
gen wiskunde gaan studeren. Ik was goed in wiskunde
en hield van alle exacte vakken, en heb eerst nog wel
getwijfeld tussen Delft en Groningen. In Delft trok me
de studie Technische Wiskunde en Stedenbouwkunde
aan. Wat vind ik nou mooi en wat wil ik ermee doen?
Ik volgde in Drachten naast Wiskunde B ook Wiskunde
D, hierbij gingen we op verschillende onderwerpen zoals
differentiaalvergelijkingen en poolcoördinaten dieper in,
en werden er ook in de Bernoulliborg een paar keer mini-
colleges door onze middelbare school docent wiskunde
gegeven. Dat beviel goed. Ik was nog behoorlijk jong
(16j) en ben tijdens mijn studie thuis blijven wonen.

Hoe was je Bachelorstudie en wat waren je popu-
laire vakken?

In deze eerste studieperiode hadden we veel hoor- en
werkcolleges. Ik reisde dagelijks met het OV Bakkeveen
– Groningen op en neer. Analytische vakken vond ik
erg boeiend. Met name het zoeken naar generieke ver-
banden, het vinden van patronen en deze dan proberen
te bewijzen en zelfs hierop te abstraheren. Mijn popu-
laire docenten waren Alef Sterk, met name zijn vakken
Analysis en Complex Analysis in het 1e en 2e jaar. Ook
was ik fan van Holger Waalkens, hij doceerde Partial
Differential Equations en later in de master Dynamical
Systems & Chaos. Vanaf het 2e jaar kun je kiezen tussen
de toegepaste en de theoretische track. Het zal niet
verbazen dat ik koos voor het laatste.

En vervolgens, hoe verliep je Masterstudie?

Vergeleken met de Bachelor had je in de Master veel
minder contacturen en weinig colleges. In de Master
konden we kiezen uit vier richtingen, te weten: Statistiek
en Econometrie, Science & business, Numerieke wiskunde
en ten slotte, mijn keuze: Complex Dynamical Systems,

gericht op onder andere op wiskundig modelleren. In
deze richting had je ook een grote verscheidenheid aan
keuzevakken, zowel analytische als meer meetkundige.
Twee mooie meetkundige vakken vond ik Differential
Geometry van Gert Vegter en de twee Hamiltonian Me-
chanics vakken van Arthemy Kiselev en Henk Broer. Om
deze keuze te maken heb ik me goed gerealiseerd wat ik
leuk en interessant vond maar ook of ik later bij mijn
beroepskeuze er wat aan kon hebben.

Hoe heb je je studie beleefd?

Dat er veel verschillende stijlen en persoonlijkheden zijn
als docenten. Zo zijn er docenten die heel gericht zijn op
hoorcolleges geven, anderen die meer op meedenken en
connectie leggen met studenten zijn. Voor mij persoonlijk
vond ik Bart Besselink een fijne docent. En Alef Sterk
vond ik ook heel prettig, ik heb dan ook mijn afstuderen
bij hem gedaan. Het spreekt me aan dat hij dezelfde
systematische, methodische manier van denken heeft.
En verder ook het exacte uitwerken en helder proberen
te presenteren. Ik trok tijdens mijn Bachelor veel op
met medestudenten Janis Norden, Harmke van der Laan
en ook met Anouk Pelzer. We volgenden veel dezelfde
keuzevakken.

En dan uiteindelijk zit je in je afstudeerfase?

Ja, mijn onderwerp “Extreme waardentheorie” bij Alef
Sterk was een voortzetting van mijn Bachelor scriptie
op het gebied van de Distributietheorie. Mijn onderzoek
betrof het vinden van een bewijs voor een veralgemenis-
ering van een artikel van de wiskundige Haiman op het
gebied van Extreme waarden van Rényi transformaties.
Deze heb ik vervolgens gegeneraliseerd en op een andere
manier bewezen, door middel van k-Fibonacci reeksen.
Ik heb een hele leuke afstudeertijd gehad, het was ook
heel interessant om eens onderzoek te doen dan alleen
maar een vak te volgen. En er is een mooi gezamenlijk
artikel in Indagationes Mathematicae uitgekomen.

Wat deed je naast je studie?

Ik heb bijles voor natuur- en scheikunde gegeven op
middelbare school via een particulier huiswerkbedrijf.
Het leuke daaraan vond ik het 1-op-1 door de stof te gaan.
En dan met name te zorgen dat er bij iemand breder
begrip van de stof komt. Dan zie je dat een leerling
zelfverzekerder is en veel helderder over het onderwerp
praat. In mijn masterperiode heb ik ook mijn passie voor
het schaken weer opgepakt. Ook vind ik het leuk om
politiek te volgen en fietsen als buitensport.
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En nu werk je als Technisch Consultant?

Ja, ik merkte dat een voortzetting van mijn carrière in
de academische wereld me niet echt trok. Onderzoek
doen vind ik leuk maar ik hou niet van het als een
postdoc hoppen telkens naar andere uni’s. Het was wel
een zoektocht naar het soort werk wat mij goed past als
wiskundige. Ik werk nu als consultant bij Magnus Black,
een afdeling van Magnus; een middelgroot consultancy
bedrijf in Naarden. Met een team van 20-25 man werken
we aan order management software (oa voorraadbeheer,
ordering en klantcontact) voor middelgrote retailers. Ik
ben technisch consultant en maak technische designs
voor hoe ons algemene product (OIL) geïntegreerd kan
worden in het eigen systeem van de klant. Ik ben net
komen wonen in Hilversum in een woon-unit van een
omgebouwd kantoorpand. Gelukkig tijdens de zomer
toen er ondanks corona nog veel vrijheid was om elkaar

te zien, en heb zo als starter wel mijn collega’s nog goed
leren kennen.

Toch wel een bijzondere stap van vrij abstract met
wiskunde bezig zijn naar praktische toepassingen?

Voor mij past het logisch. Het team is kleinschalig en kan
hier goed mijn ei kwijt om analytisch na te denken en
goede oplossingen te bedenken. Ik ben geen programmeur
maar kan door functioneel overzicht goed met collega’s
in de programmeerhoek samenwerken. Ik merk wel dat
geen enkele studie je echt goed kan voorbereiden op het
bedrijfsleven. Maar universiteiten zouden bijvoorbeeld
wel meer kunnen focussen op vaardigheden zoals project-
matig werken in een groepsverband.

Nou, ons uurtje is omgevlogen. Bedankt voor dit gesprek.
Ik vond het leuk om eens een jonge alumnus te horen.
Veel succes verder!

De Groningse wiskunde in de eerste helft van de 20e
eeuw: op weg naar het Mathematisch Instituut

door Henk Broer en Henk de Snoo

Dit artikel behandelt de ontwikkeling van de Groningse
wiskunde gedurende de eerste helft van de twintigste
eeuw, als vervolg op [3]. De periode in Nederland rond
de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw
kende een grote bloei van de natuurwetenschappen [7].
Deze bloei kan in hoge mate teruggevoerd worden op
Thorbecke’s wet op het middelbaar onderwijs van 1863
en de wet op het hoger onderwijs van 1876, die tot ver
in de twintigste eeuw grotendeels ongewijzigd bleven, zie
ook [1, 2]. In de eerste van deze wetten werd de Hoogere
Burgerschool (hbs) ingericht. De natuurwetenschappen
hadden een groot gedeelte van de negentiende eeuw tot de
eeuwwisseling nog één geheel gevormd. Bij de laatste wet
werden de (rijks-) universiteiten onderverdeeld in vijf fac-
ulteiten. Gaandeweg gingen de verschillende richtingen
verder uiteen, kregen hun eigen identiteit en vestigden
zich in eigen laboratoria en instituten; een Mathematisch
Instituut werd pas na de tweede wereldoorlog ingericht.

Rond de overgang van de negentiende naar de twintigste
eeuw is de wiskunde in Nederland op een internation-
aal peil gebracht dankzij de inspanningen van met name
J.C. Kluyver (1860-1932) uit Leiden, D.J. Korteweg (1848-
1941) uit Amsterdam en P.H. Schoute (1846-1913) uit
Groningen. De ontwikkelingen die met hen begonnen
zijn, werden voortgezet door latere generaties die de Ned-

erlandse wiskunde een grote bekendheid hebben gegeven.
Zo werd aan het eind van de besproken periode het In-
ternational Congress of Mathematicians aan Nederland
toegewezen; dat werd in 1954 in Amsterdam gehouden.
Voor achtergrondinformatie zie ook [4].

De genoemde splitsing van de faculteit had ook be-
trekking op het vak mathematische fysica, waar we in
dit artikel aan voorbijgaan. In het Groningen van de
negentiende eeuw was ee eerste mathematisch fysicus
was R.A. Mees (1844-1886), een lijn die werd voort-
gezet met de komst van Haga’s promovendus C.H. Wind
(1867-1911), die tussen 1895 en 1902 lector mathema-
tische fysica. Deze lijn zou tot na de tweede wereldoor-
log aanhouden met als belangrijkste vertegenwoordiger
F. Zernike (1888-1966) die tussen 1915 en 1958 in Gronin-
gen lector respectievelijk hoogleraar is geweest.

Hieronder worden de hoofdrolspelers uit die tijd kort
besproken. Op te merken valt dat veel universi-
taire wiskundigen hun carriëre begonnen als leraar in
het middelbaar onderwijs. Een aantal hunner was
later betrokken als gecommitteerde bij de eindexam-
ens. Voor meer details zie: https://www.math.rug.nl/
bernoulli/Geschiedenis/Geschiedenis
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Van 1900 naar 1922

Aan het begin van de twintigste eeuw telde de Faculteit
Wis- en Natuurkunde zo’n 60 studenten; een aantal dat
laag was in vergelijking met andere Nederlandse univer-
siteiten. Verder waren P.H. Schoute (1846-1913) en F. de
Boer (1846-1908) de zittende hoogleraren wiskunde te
Groningen.

Pieter Hendrik Schoute
(1846-1913). De meetkundige
Schoute was in 1881 benoemd tot
hoogleraar aan de Groningse uni-
versiteit. In het begin van de ne-
gentiger jaren raakte hij geïnter-
esseerd in de hoger-dimensionale
meetkunde. In deze tijd begon
ook de samenwerking met Alicia
Boole Stott (1860-1940), de auto-

didactische dochter van de bekende Engelse wiskundige
George Boole (1815-1864). De door Schoute opge-
bouwde collectie meetkundige modellen, die in het oude
Academiegebouw bewaard werd, ging met de brand in
1906 verloren, maar werd later weer aangevuld; zie [6].
Schoute was vanaf 1886 lid van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen. Hij was zeer betrokken bij het
Nieuw Archief voor Wiskunde en Revue Semestrielle
des Publications Mathématiques, een voorloper van de
Mathematical Reviews. Hij was een internationale figuur,
hetgeen blijkt uit allerlei lidmaatschappij en participatie
aan congressen.

Floris de Boer (1846-1908).
De Boer was tussen 1884 en 1908
hoogleraar analyse in Gronin-
gen. Hij hield zich in het
bijzonder bezig met complexe
nulpuntsverzamelingen van poly-
nomen en met het oplossen van-
partiële differentiaalvergelijkin-
gen. De privaatdocent W. de
Sitter (1872-1934), wiskundig as-

tronoom, nam in zijn laatste jaar colleges waar.

Frederik (Fred.) Schuh Jr.
(1875-1966). Van 1906 tot 1907
was hij privaatdocent in Gronin-
gen. Na een korte aanstelling
als hoogleraar in Delft kwam hij
in 1909 terug als opvolger van
De Boer als hoogleraar analyse,
om in 1916 opnieuw naar Delft
te vertrekken. Naast een aan-
tal wetenschappelijke publicaties,
waar hij tot op hoge leeftijd mee doorging, heeft Schuh een
groot aantal leerboeken het licht doen zien. Daarnaast
heeft hij veel gedaan voor niet-universitaire wiskunde-
opleidingen via akten en voor popularisering van de
wiskunde voor een breed publiek.

Johan Antony Barrau (1873-
1953). Op jonge leeftijd begonnen
bij de Marine verliet hij de actieve
dienst en ging wiskunde studeren.
Barrau werd in 1909 hoogleraar in
Delft als opvolger van Schuh en in
1913 aangesteld in Groningen als
opvolger van Schoute. Zijn combi-
natorisch werk wordt nog steeds
geciteerd en daarnaast is hij bek-
end bekend geworden fundamentele leerboek Analytische
Meetkunde. In 1928 vertrok hij naar Utrecht.

Julius Wolff (1882-1945) [5].
Na in 1916 in Amsterdam toege-
laten te zijn als privaatdocent in
Amsterdam werd hij in 1917 be-
noemd tot hoogleraar in Gronin-
gen. In 1922 vertrok hij naar
Utrecht als opvolger van de
Franse wiskundige Arnaud Den-
joy (waarover hieronder meer).
Tussen Wolff en Denjoy ontstond
een vruchtbare samenwerking. Uiteindelijk kwam Wolff
met vrouw en zoon om het leven in het Duitse concen-
tratiekamp Bergen-Belsen.
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Het Kapteyn Laboratorium [links] (in de jaren 1980 afgebrand) schuin achter het Academiegebouw en het Mathe-
matisch Instituut Oude Boteringestraat 6 [rechts].

Van 1922 tot 1940

In 1916 ontstond in Utrecht een hoogleraars-vacature die
door reeds genoemde Fransman Arnaud Denjoy (1884-
1974) werd bezet, om de jongste Franse ontwikkelingen
op het gebied van de wiskunde naar Nederland te bren-
gen; later zou hij uitgroeien tot een internationaal bekend
wiskundige. Denjoy werd opgevolgd door Wolff.

Johannes Gualtherus van
der Corput (1890-1975).
Gedurende 1920-22 was Van der
Corput te Utrecht assistent bij
Denjoy. Er volgde een hoogler-
aarschap in Fribourg, maar na een
jaar, in 1923, kwam de benoeming
te Groningen, waar hij tot 1945
hoogleraar analyse gebleven is. In
1945 vertrok hij naar Amsterdam

en was de drijvende kracht bij de oprichting van het
Mathematisch Centrum in 1946. Vanaf 1952 vertoefde
hij voornamelijk in het buitenland. Van der Corput was
in de woorden van Korevaar een van ’s werelds grote
getaltheoretici; hij heeft in wiskundig Nederland veel tot
stand gebracht. Vanaf 1929 was Van der Corput lid van
de Koninklijke Academie voor Wetenschappen.

Bartel Leendert van der
Waerden (1903-1996). Na een
verblijf in Hamburg en Göttingen
werd Van der Waerden in 1928 in
Groningen aangesteld als hoogler-
aar meetkunde. In Groningen
schreef hij beide delen van zijn
Moderne Algebra, dat spoedig een
klassieker zou worden. Van der
Waerden bleef slechts kort: op 1
Mei 1931 liep zijn Groningse di-
enstverband af en hij vertrok naar Leipzig. Na de oorlog
keerde hij terug naar Nederland, waar hij tussen 1945 en
1947 werkzaam was bij Shell; daarna was hij gasthoogler-
aar in Baltimore. Van 1948 tot 1951 was Van der Waerden
hoogleraar te Amsterdam, maar verdween daarna naar
de ETH Zürich. In 1949 werd Van der Waerden lid van
de KNAW.

Gerrit Schaake (1892-1945).
Tussen 1926 en 1931 was Schaake
privaatdocent in Amsterdam.
Hierna werd hij hoogleraar in
de elementaire wiskunde en de
meetkunde te Groningen als
opvolger van Van der Waerden.
Ergens in 1944 is Schaake va-
nuit Groningen naar Amsterdam
teruggegaan, waar hij in 1945
overleed.
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Jacob Ridder (1894-1977).
Ridder volgde colleges bij Den-
joy in Utrecht bij wie hij in
1921 promoveerde. In 1931 volg-
de zijn benoeming tot lector in
de propædeutische wiskunde in
Groningen; vanaf 1950 werd dit
omgezet in een hoogleraarschap.
Zijn vakgebied betrof de analyse,
waarbij hij zich toelegde op de in-

tegratietheorie. Een lidmaatschap van de KNAW volgde
in 1954.

Van 1940 tot 1950

In 1940 brak de oorlog uit en werd Nederland door Duits-
land bezet. In de oorlogsjaren kreeg Van der Corput
steeds meer oog voor de rol van wiskunde in de maatschap-
pij. Samen met anderen in het land werkte hij aan
plannen voor de herinrichting van het hoger onderwijs
met name voor de rol van de toegepaste wiskunde; de
oprichting van het landelijke Mathematisch Centrum in
Amsterdam speelde hierbij een grote rol. Het aantal stu-
denten bij de Groningse faculteit Wis- en Natuurkunde
bedroeg inmiddels zo’n 330. Dit aantal zou snel groeien
in de komende jaren met de komst van Smid (zie hieron-
der) werd de weg naar de toegepaste wiskunde geopend,
die in de vijftiger en zestiger jaren verder gestalte zou
krijgen.

Johan Cornelis Hendrik Ger-
retsen (1907-1983). In 1946
werd de meetkundige Gerret-
sen aangesteld als opvolger van
zijn promotor Schaake; hij werd
hoogleraar-directeur van het
nieuwe Mathematisch Instituut.
De uiteindelijk sterke groei van
het instituut geschiedde onder
zijn hoede en de komst van
de toegepaste wiskunde, als

studierichting, staat op zijn conto. Gerritsen heeft veel
bijgedragen aan popularisering van de wiskunde, didac-
tiek van de wiskunde en contacten met het middelbaar
onderwijs.

Cornelis Simon Meijer
(1904-1974). Na het vertrek van
zijn promotor Van der Corput
naar Amsterdam werd hij be-
noemd als diens opvolger en be-
last met onderwijs te geven in
de analyse. De naam van Meijer
leeft nog voort in de Meijer G-
functie (een generalizatie van de
hypergeometrische functie).

Lucas Johannes Smid (1901-
1976). De van oorsprong
meetkundige Smid was vanaf
1936 werkzaam bij de Al-
gemeene Friesche Levensver-
zekering-Maatschappij. In 1948
kreeg Smid een leeropdracht
(later hoogleraarschap) in de
mathematische statistiek in
Groningen. Opgemerkt mag wor-
den dat hij sinds zijn studietijd bevriend was met Van
der Waerden en de schaakgrootmeester Max Euwe.

Professoren en studenten tussen 1900
en 1950

De enige plaats waar studenten en docenten elkaar kon-
den ontmoeten was lange tijd de collegezaal. Een eigen
huisvesting van de wiskundigen en hun studenten was niet
nodig: de colleges voor de (weinige) studenten werden
aan huis of in het academiegebouw gegeven. Pas in 1919
kwam daarin verandering: men kreeg een studiezaal in
het Sterrenkundig Laboratorium (later Kapteyn Labora-
torium). In de latere jaren dertig werd de Mathematische
Leeszaal verplaatst naar de Oude Boteringestraat 6, waar
een paar kamers betrokken werden bij het Biologisch-
Archeologisch Instituut.

Overigens, een eindje verderop in diezelfde Oude Bo-
teringestraat, op nummer 12, bevond zich de uitgeverij
P. Noordhoff. Deze firma heeft zich in het besproken
tijdsgewricht zeer verdienstelijk gemaakt voor de Ned-
erlandse wiskunde. Denk aan Noordhoff’s verzameling
van wiskundige werken, maar ook bijvoorbeeld aan het
vanaf 1913 uitgegeven Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde,
gericht op wiskundeleraren, dat in 1928 opgevolgd werd
door Euclides.

Van het begin van de negentiende eeuw bevatte de Gron-
ingse Studenten Almanak van Vindicat alle informatie
over colleges en andere wetenswaardigheden. Vanaf 1907
werd deze taak grotendeels overgenomen door de vijf
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toen opgerichte faculteitsverenigingen; een hiervan was
de Natuurphilosofische of Philosofische Faculteitsverenig-
ing die tot 1959 bestond en in gewijzigde vorm nu als
Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) be-
kend staat.

Noordhoff’s wiskundige werken

Ook vermeldenswaard is de oprichting in 1933 van het
wiskundig dispuut ≪ W4? ≫. De eerste leden waren
de tweedejaars studenten W. Verdenius (1913-1988),

die in 1948 bij Van der Corput en uiteindelijk lec-
tor propædeutische wiskunde in Groningen werd, en
B.R.A. Nijboer (1915-1999), die als præses en ab-actis
functioneerden. Medeoprichter was de reeds gepro-
moveerde H.C. Brinkman (1908-1961), die aanvanke-
lijk als geestelijk leidsman optrad; Brinkman en Nijboer
waren mathematisch fysici. Dit dispuut bestaat heden
ten dage nog en heeft vele generaties studenten wis- en
natuurkunde geïnspireerd.

Verantwoording

De auteurs zijn Boele Braaksma, Aernout van Enter, Mar-
tinus van Hoorn, George Huitema, Wout Knol, Jan van
Maanen en Jaap Top erkentelijk voor hun belangstelling.
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Wiskundigen gepromoveerd in 2021

J. Gao | 26 januari 2021. Proefschrift: Synchronization of coupled second-order Kuramoto oscillators.
Promotores: prof. dr. H.W. Broer en dr. K. Efstathiou.

F.J. Richter | 23 april 2021. Proefschrift: Inferring the drivers of species diversification using statistical
network science. Promotores: prof. dr. E.C. Wit en prof. dr. R.S. Etienne.

M. Jeeninga | 30 april 2021. Proefschrift: DC power flow feasibility for constant-power loads. Promotores:
prof. dr. C. De Persis en prof. dr. A.J. van der Schaft.

C.E. Cárcamo Sánchez | 2 september 2021. Proefschrift: Numerical analysis of forward and inverse fluid
mechanics problems. Promotores: prof. dr. ir. R.W.C.P. Verstappen, prof. dr. R. Araya en dr. C.A. Bertoglio.

J. Eising | 3 september 2021. Proefschrift: A geometric framework for constraints and data. Promotores:
prof. dr. M.K. Çamlibel en prof. dr. H.L. Trentelman.

B.T. Hansen | 10 september 2021. Proefschrift: Hyperbolic Voronoi percolation. Promotores: prof. dr.
T. Müller en prof. dr. E.C. Wit.

E. Kaya | 1 oktober 2021. Proefschrift: p-adic integration on hyperelliptic curves of bad reduction: algorithms
and applications. Promotores: prof. dr. J. Top en dr. J.S. Müller.

Y.M. Ebbens | 18 oktober 2021. Proefschrift: Delaunay triangulations of hyperbolic surfaces. Promotores:
prof. dr. G. Vegter en dr. A.E. Sterk.

Vertrek Redactieteam. Igor Hoveijn heeft het redactieteam verlaten. We danken
Igor hierbij voor zijn jarenlange bijgedragen aan activiteiten voor de Johann Bernoulli
Stichting in verband met opmaken en ontwerp van Gazet en poster voor de jaarlijkse
Bernoulli Lezing.

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’.
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