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De pandemie hebben we ge-
lukkig achter ons gelaten en
zo met deze nieuwe, extra
dikke, Gazet weer de ver-
trouwde invulling: promi-
nent de aankondiging van de
aanstaande Bernoulli lezing
gevolgd door een beschrij-
ving van de recente ont-
wikkelingen binnen de Gro-
ningse Wiskunde door insti-
tuutsdirecteur Jaap Top, de
rubrieken nieuwe medewer-
kers, promoties, het alum-
nus interview en een ver-
volgaflevering van het ge-
schiedenisproject “Wiskun-
digen in Groningen.” Speci-
ale aandacht voor het over-
lijden van Boele Braaksma,
de nieuwe uitdagingen van
twee verse emeriti en een
nieuw prachtboek waar naar
wiskunde gedolven wordt.
Veel leesplezier!

Johann Bernoulli lecture 2023
Taking mathematics to the streets: Bernoulli and other early modern

mathematicians in Groningen and Friesland (ca. 1500–1800)

Arjen Dijkstra (Tresoar Leeuwarden)

Monday 3 April 2023, 19.30h, Aula Academy Building, Broerstraat 5, Groningen
or livestream: www.math.rug.nl/bernoulli/Lezingen/Lezingen

Laudatio by Jaap Top (Rijksuniversiteit Groningen)

Abstract: In the
early modern
period mathe-
matics and as-
tronomy found
their way into
the curriculum
of many universi-
ties, but also into
the practices of
many lay peo-
ple. So too in
the North of the

Netherlands where two universities are
closely connected, but they take quite differ-
ent positions in the history of mathematics.
The universities of Franeker (1585–1811)
and of Groningen (founded 1614) were
connected to each other but also to some
remarkable mathematics and some very
well-known mathematicians. At the same
time some outstanding achievements can
be found outside the direct boundaries of
these academic institutions. In this lec-
ture I will answer the question to what
extent the development of mathematics in
Franeker and Groningen is an integrated
story.

I will start my lecture with the tenure of
Johann Bernoulli at Groningen University,
which is still considered one of the high
points in the more than 400 year history
of this illustrious institution. But it is not
the only landmark in the history of math-
ematics in this region. For example while
Bernoulli lectured in Groningen, the posthu-
mous works of Christiaan Huygens were
being edited at Franeker University. The
story will include the famous Eise Eisinga
Planetarium (currently nominated as UN-
ESCOWorld Heritage) and some very good,
but also some very poor, professors in both
Groningen and Friesland. I will talk about
a well-known comet hunter and also about
artisans in the North of the Netherlands
who produced the best telescopes of the
time. These mathematicians collected in-
spiring libraries, while others took math-
ematics to the streets – challenging their
peers to mathematical duels to prove their
prowess.
By tracing these stories I will shed light
on the development of mathematics and
astronomy in the early modern period, and
in this specific region of the Netherlands.

Since October 2022 Arjen Dijkstra is director of Tresoar, the largest Frisian heritage
institution covering a large scientific library, a large collection of archives, and also
documentation and objects about Frisian literature. Arjen Dijkstra studied history at the
University of Groningen, specializing in cultural history and the history of science. In
2012 he obtained his PhD at the University of Twente. From 2011, Dijkstra was a lecturer
at the University of Groningen and coordinated the University’s Student Academy. He
also conducted historical research of the history of the Franeker Planetarium, culminating
in a well-received biography of its builder Eise Eisinga (1744–1828). From 2018–2022
Dijkstra was director of the Groningen University Museum.



In memoriam: Boele Braaksma (1934-2023)
door Henk Broer en Henk de Snoo

Boele Braaksma is op 2
januari 2023 overleden op
88 jarige leeftijd. Hij was
sinds 1971 hoogleraar in
Groningen met als vakge-
bied de klassieke analyse.
Na zijn pensionering in
1998 is hij wiskundig ac-
tief gebleven. Hij behield
een werkplek op het insti-
tuut waar hij tot aan de co-
ronacrisis bijna dagelijks
te vinden was. De laatste

publicatie waaraan hij meewerkte stamt uit 2019. Hieron-
der geven we een korte beschrijving van zijn wiskundige
leven.

Boele bezocht de Rijks-hbs in Groningen en werd voor
het eerst als student aan de Rijksuniversiteit ingeschreven
in 1951 (tezamen met o.a. Schelte Elgersma). Zijn afstu-
deren vond plaats in 1957. De volgende jaren werden be-
steed aan een promotie in de wiskunde onder leiding van
de analyticus Cornelis Simon Meijer (1904-1974). Eerst
werd hij de richting ingestuurd van de pseudoanalytische
functies die toen populair waren (L. Bers), maar uitein-
delijk promoveerde hij in 1963 op Asymptotic expansions
and analytic continuations for a class of Barnes-integrals
[verschenen met dezelfde titel in Compositio Mathematica
15 (1962-1964) 239-341]. Na een verblijf bij Arthur Erdé-
lyi (1908-1977) in Edinburgh, volgde in 1964 een lectoraat
in Delft dat in 1967 omgezet werd in een hoogleraarschap.
In Delft heeft hij samengewerkt met Barend Meulenbeld
(1908-1998), die net als Meijer een promovendus van J.G.
van der Corput was. Vanuit die Delftse tijd dateert zijn
levenslange vriendschap met de inmiddels ook overleden
wiskundigen Han Lemei en Piet Holewijn.

In 1971 keerde hij terug naar Groningen als hoogleraar
wiskunde, i.h.b. de klassieke analyse. Vanuit Delft kwa-
men Aad Dijksma en Henk de Snoo met hem mee. Het
waren roerige tijden voor de universiteiten waarin de
democratisering krakend zijn intrede deed. Boele had wel
zo zijn kritische gedachten over de oude structuren die hij
van zeer dichtbij had meegemaakt; weliswaar las hij de
Groene Amsterdammer, maar van nature stond hij ook
weer niet op de barricaden. In zijn Groningse jaren heeft
Boele veel onderwijs gegeven zoals in complexe analyse
(daaraan herinneren nog twee delen collegedictaat), dif-

ferentiaalvergelijkingen en ook wel speciale functies. In
het midden van de zeventiger jaren kwam zijn samenwer-
king met Bill (W.A.) Harris Jr. (1930-1998) en Yasutaka
Sibuya (1931-2021) tot stand. Boele trouwde aan het
eind van de zeventiger jaren en met zijn gezin heeft hij
een tijd bij deze heren doorgebracht in Los Angeles (H)
en in Minnesota (S). Hij heeft ook met andere collega’s
uit het buitenland samengewerkt, zoals bijvoorbeeld met
Werner Balser (Ulm), Don Lutz (San Diego), Jean-Pierre
Ramis (Toulouse), en in de laatste jaren met Gérard Iooss
(Nice) en Laurent Stolovitch (Nice). In Groningen zelf
herinneren meerdere publicaties aan zijn samenwerking
met locale collega’s. Hij was zowel in Groningen, Delft
als in Amsterdam betrokken bij promoties. In Delft ging
het om Han Lemei en Adri Schuitman, en in Amsterdam
om Tom Koornwinder. Van de Groningse alumni waren
zijn promovendi Jan Siersma, Trudeke Immink, George
Huitema, Bernard Faber en Robert Kuik en bij Henk
Broer en Kees Praagman trad hij op als mede-promotor.

Het werk van Boele was in de loop der jaren in zekere zin
steeds verder verwijderd geraakt van het oorspronkelijke
werk van Meijer; zijn belangstelling bewoog zich meer in
de richting van fundamentele aspecten van de analyse.
Maar toen er een nieuwe (internationale) belangstelling
ontstond voor de Meijer G-functie heeft Boele op 3 juni
2014 daarover nog een colloquium-voordracht gehouden:
“The Meijer G-function”. Boele’s korte bijdrage over het
werk van Meijer in de Bernoulli Gazet 2014 herinnert
daar nog aan. Zijn Groningse aanstelling begon op 1 ok-
tober 1971. Dit feit werd met collega’s en promovendi
gevierd op 5 november 2021.

Onder de zogenaamde democratisering van de universi-
teit had Boele Braaksma maar weinig belangstelling voor
bestuurlijk werk. Bij zijn emeritaat in 1998 merkte hij
op: “Ik heb eigenlijk altijd kunnen doen wat ik wilde.”
Hij was net op tijd ontsnapt aan de industriële vorm die
het onderzoek sinds de negentiger jaren in toenemende
mate heeft gekregen. Boele stelde zich in het algemeen
bescheiden op, maar beschikte wel over een groot gevoel
voor humor. Op de rouwkaart schreven zijn zoons Hein,
Anne en Tjeerd dat Boele een gewaardeerd hoogleraar
was die zijn leven gewijd heeft aan de wiskunde en tot op
het laatst heeft kunnen genieten. Die waardering was er
inderdaad, zowel hier als in het buitenland. Velen zullen
zich zijn innemende persoonlijkheid herinneren.
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Wiskunde in het Bernoulli Instituut
door Jaap Top (directeur)

De Bernoulliborg op de huidige Zernike campus.

Toen ruim twee en een half jaar geleden Niels Taatgen
aan zijn eerste termijn als directeur van het Bernoulli
Instituut voor Wiskunde, Informatica en Kunstmatige In-
telligentie begon, zat alles mee: de sectorplan-finaciering
leverde ons nieuwe aanstellingen (4 voor Wiskunde), het
CogniGron-gebeuren samen met de samenvoeging van
ons JBI instituut met het instituut voor KI (ALICE)
bracht eveneens een aantal (ook 4) extra posities voor
Wiskunde, en tenslotte zorgden sterk toenemende stu-
dentenaantallen voor twee extra tijdelijke docentposities.
Inmiddels wordt dit laatste veel meer structureel gemaakt:
op de plek van, en zelfs bovenop de tijdelijke posities is
Wiskunde nu druk bezig met het invullen van maar liefst
5 “tenure track UD’s met een educatief profiel”. Twee
ervan zijn al aangesteld, de resterende drie zullen naar
verwachting spoedig volgen.

Dit soort mooie ontwikkelingen zorgen voor flink wat
verandering binnen de Groningse Wiskunde, zeker als
je daarbij nog beseft dat de pensioengerechtigde leef-
tijd bij andere collega’s zo haar sporen trekt (recente
voorbeelden: Gert Vegter en Harry Trentelman). Veel
van de nieuw aangestelden worden spoedig vergezeld van
door hen begeleide promovendi en soms postdocs. De
gevolgen laten zich raden: in ons gebouw barsten we uit
onze voegen (de groei bij Kunstmatige Intelligentie en
bij Informatica waarmee we de Bernoulliborg delen, is

navenant). En wie hier een jaar of vijf niet geweest is, die
zal even moeten zoeken voor hij/zij een bekend gezicht
vindt. Die zijn er nog zeker!

Twee boeiende ontwikkelingen uit het afgelopen jaar ho-
ren niet onvermeld te blijven. Allereerst is dat een ontwik-
keling in het onderwijs. Jarenlang was het niet mogelijk,
deels vanwege gebrek aan staf, deels omdat door lage
studentenaantallen de faculteit het niet toestond, het
aanbod van vakken uit te breiden. Dankzij een prachtig
en omvangrijk landelijk aanbod in de hogere jaren (“Mas-
termath”) bleef de kwaliteit hoog, maar tegelijk zagen
we enorme aantallen studenten na hun bachelorfase uit
Groningen vertrekken. Die mastermathvakken werden in
Amsterdam of Utrecht gegeven, en het plaatselijke aan-
bod was beperkt. Vanaf cursusjaar 2022/23 is dit anders.
De faculteit stemde in met een aanzienlijke uitbreiding
van het aantal mastervakken, en die worden nu voor de
eerste keer gegeven. Het is misschien wat vroeg om al
conclusies uit de verandering te trekken, maar in ieder
geval constateren we dat vergeleken bij voorgaande jaren
het aantal masterstudenten bijna is verdubbeld.

Het tweede punt uit het afgelopen jaar was onze onder-
zoeksvisitatie. Die kwam wegens corona en het vertrek
van de decaan van onze faculteit later dan aanvankelijk
gepland. Er was het nodige gesteggel in de aanloopfase:
zelf wilden we om allerlei redenen (waaronder landelijke
zichtbaarheid, de achtergronden van het samengaan met
KI, de sterke landelijke structuur die Wiskunde heeft,
enzovoort) aansluiten bij de landelijke beoordeling van
alle Wiskunde-afdelingen van de Nederlandse universitei-
ten. Onze faculteit stond er echter op, dat het nieuwe
Groningse Bernoulli Instituut door een aparte commissie,
en als een geheel, beoordeeld werd. Dat is gebeurd; met
twee wiskundigen in de commissie en verder wetenschap-
pers met een Informatica of Kunstmatige Intelligentie
achtergrond. In hun concept-rapport lezen we ergens
halverwege (het zijn 28 pagina’s...) het volgende:

“[...] conclude that the institute’s quality of research, re-
search portfolios, and (inter)national academic reputation
in its different scientific disciplines (Math, AI, CS) are
comparable to those of the other Dutch universities.”

Mogen we daar tevreden mee zijn?

OPROEP: actuele email-adressen. Geef uw
email-adres door om uitgavekosten en handmatige
verwerking zoveel mogelijk te beperken. Jammer ge-
noeg komen bij elke uitgave van de Gazet vele ex-

emplaren retour als onbestelbaar. Houdt uw contact-
gegevens actueel zodat we zoveel mogelijk alumni kun-
nen bereiken! Mutaties kunt u doorgeven aan:
bernoulli.office@rug.nl
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New staff members in mathematics

Tamás Görbe: “I don’t know
half of you half as well as I
should like.” These words of
Bilbo Baggins (J.R.R. Tolkien)
frequently came to my mind af-
ter I’ve joined the Bernoulli In-
stitute in October 2021. I’m
glad to say that the quote lost its
meaning by now for the friendly

atmosphere of BI made me feel at home very quickly.
Nevertheless, there are still some colleagues I haven’t
had the chance to interact with just yet; hopefully, this
introduction can help with that. So where do I start?

Hi there! My name is Tamás and I’m an assistant profes-
sor (of mathematical physics) with an education profile.
I was born and educated in Hungary. Shortly after re-
ceiving my PhD degree at the University of Szeged in
2017, I was appointed an assistant professor at my alma
mater. Wishing to learn more mathematics, I moved to
England and joined the University of Leeds as a Marie
Curie Fellow in 2018. During the three years I’ve spent
there, I had the pleasure to work with many of the great
researchers in the UK Integrable Systems community.

I’ve always considered research and teaching complemen-
tary activities: “if you can’t explain it simply, you don’t
understand it well enough.” Luckily, I had some excep-
tional teachers to learn from throughout my studies. I
try to do my best using effective teaching methods and I
wholeheartedly believe that everyone is capable of learn-
ing mathematics. I also think that helping the public
appreciate the beautiful and powerful ideas of maths is
more important than ever. You can find more on my
research and outreach activities at tamasgorbe.com, feel
free to contact me if you have ideas for a joint project.

Gilles Bonnet: I did my
Bachelor and Master studies
in Bordeaux, Manchester and
Barcelona. Until that point I
was mostly interested in geome-
try with an algebraic flavour and
wished to live forever in a sunny
country... I ended up randomly
doing a PhD in probability at

the university of Osnabrück (50 rainy days per year),
followed by a postdoc in Bochum (130 rainy days per
year) and you might already guess that the statistic in
not improving afterwards (Groningen: 180 rainy days
per year). However, against all odds, I have been (and
still am) very happy. I discovered that there is no bad
weather, only wrong clothes; and that probability is a

wonderful research field in which I could easily connect
with my previous passions by working in the field of ran-
dom geometry. I am interested in geometric objects, such
as polytopes, tessellations and geometric graphs, which
are constructed through a random process. Feel free to
pass by my office for a chat and maybe we will randomly
find connections between our research interests.

Henk van Waarde: I was
born in the Planetenlaan, a few
minutes walk from the Bernoulli-
borg; perhaps this was a good
omen for my future occupation?
As a kid, I was fascinated by
numbers and also took an inter-
est in building large Knex ball
machines. I like to believe that
these early interests eventually
led me to study Applied Mathe-

matics in Groningen, although the dinner at one of the
introduction days may have played a non-negligible role
as well: I’m easier to persuade when food is involved.

During my studies I became hooked by systems and
control theory, mainly because of its elegance and tangi-
bility. After obtaining the master’s degree, I was happy
to continue in Groningen as a PhD student under su-
pervision of Kanat Camlibel and Pietro Tesi. Part of
my PhD research was carried out at the University of
Washington in Seattle, under supervision of Mehran Mes-
bahi. My research topic was in the general area of system
identification. This is the inverse problem of obtaining
models of dynamical systems from their trajectories (the
“data”). One of the outcomes of my PhD work was that
controllers can be obtained from data even in situations
where unique system identification is impossible.

After obtaining the PhD degree, I became a postdoc
at the University of Cambridge where I worked with
Rodolphe Sepulchre. We again decided to take a data-
driven approach (which, luckily, had by now become
popular in the field), but this time the focus was on
identification of physical systems, partly motivated by
biophysical models of neurons. After England, I moved
to Switzerland for a short postdoc at ETH Zürich where I
worked with Florian Dörfler. Both postdoc periods were
very stimulating both at a professional and personal level,
and led to several ongoing collaborations.

Since January 2022 I am an assistant professor with a
research profile at the University of Groningen. It is good
to be “back home”, and I look forward to have a coffee
(or dinner!) with all of you.
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Julian Koellermeier: Since
my engineering studies at
RWTH Aachen, I was fasci-
nated by fluid dynamics. And
it turned out that fluid dynam-
ics simulations contain a great
deal of mathematics, which later
made me major in math and do
a PhD in Applied Mathematics
on modeling and simulation of

atmospheric entry flights. My professional odyssey only
started thereafter, with positions at FU Berlin, Peking
University (which I left just weeks before a certain pan-
demic) and KU Leuven, before I landed in Groningen.
Here in the Bernoulliborg, I work in the Computational
Mathematics group on atmospheric entry, nuclear fusion,

and geophysical flows. Those challenging applications
need accurate yet efficient computational solutions. I
develop mathematical models and numerical simulations
using model reduction techniques. These hierarchical
models bridge different scales and lead to efficient mod-
eling, analysis, and simulation. My goal is to develop
adaptive model hierarchies and establish them in appli-
cations. This makes my research interdisciplinary and
situated at the interface of applied mathematics, numeri-
cal simulation, and computational engineering. Besides
that, I enjoy communicating my research in public out-
reach activities like science slams or science festivals. I
look forward to getting to know more BI researchers and
discuss topics like fluid dynamics, Chinese language, or
Belgian beers in the future.

Wiskundigen gepromoveerd in 2022
S. Balafas | 22 februari 2022. Proefschrift: The links in our mind: multivariate statistical methods for
psychological data. Promotores: prof. dr. E.C. Wit en prof. dr. M.A. Grzegorczyk.

V. Bernal Arzola | 25 april 2022. Proefschrift: Improved reconstruction of molecular networks with Gaussian
graphical models. Promotores: prof. dr. P.L. Horvatovich, prof. dr. M.A. Grzegorczyk en prof. dr. V. Guryev.

G. Leite Baptista da Silva | 25 mei 2022. Proefschrift: The contact process: metastability in dynamic
graphs, survival at criticality and convergence to exponential distribution. Promotores: prof. dr. D. Rodrigues
Valesin en prof. dr. A.C.D. van Enter.

D. Li | 31 mei 2022. Proefschrift: Formation control of connected vehicles: from cooperative to mixed human-
driven/automated platoons. Promotores: prof. dr. H.L. Trentelman, prof. dr. M.K. Camlibel, prof. dr. S. Baldi
en dr. ir. B. Besselink.

S. Hossain | 21 juni 2022. Proefschrift: Reduced realizations and model reduction for switched linear systems:
a time-varying approach. Promotores: prof. dr. S. Trenn en prof. dr. M.K. Camlibel.

M.P. Noordman | 5 juli 2022. Proefschrift: Topics in algebra, geometry and differential equations. Promo-
tores: prof. dr. J. Top en prof. dr. H. Waalkens.

S. Gajović | 7 juli 2022. Proefschrift: Variations on the method of Chabauty and Coleman. Promotores:
prof. dr. J. Top en dr. J.S. Müller.

J.E. Garay Labra | 29 augustus 2022. Proefschrift: On the analysis of inaccurate Phase-Contrast MRI and
its assimilation into blood flow models. Promotores: prof. dr. C.A. Bertoglio en prof. dr. ir. R.W.C.P. Verstappen.

J.S. Aguayo Araneda | 30 augustus 2022. Proefschrift: An inverse problem in fluid mechanics applied in
biomedicine. Promotores: prof. dr. ir. R.W.C.P. Verstappen, prof. dr. A. Osses en prof. dr. C.A. Bertoglio.

A. Salam | 19 oktober 2022. Proefschrift: Advanced Bayesian regression and dynamic network modelling.
Promotores: prof. dr. M.A. Grzegorczyk en prof. dr. E.C. Wit.

E.J. Pap | 25 oktober 2022. Proefschrift: On the geometry of adiabatic quantum mechanics. Promotores:
prof. dr. H. Waalkens en prof. dr. D. Boer.

P. Wijnbergen | 1 november 2022. Proefschrift: Stabilizability and optimal control of switched differential
algebraic equations. Promotores: prof. dr. S. Trenn en prof. dr. A.J. van der Schaft.

G. Wilding | 15 november 2022. Proefschrift: Multi-scale connectivity and hierarchical topology of the
cosmic web. Promotores: prof. dr. M.A.M. van de Weijgaert, prof. dr. G. Vegter en dr. K. Efstathiou.
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Alumnus: interview met Jun Hoo
door George Huitema

Hi Jun, goed om je
weer te spreken. Dat is
behoorlijk lang geleden,
mooi dat je even tijd ge-
maakt hebt voor dit in-
terview. Zit je thuis?
Haha, nee, ik zit in een bel-
hokje vandaag bij een klant.
Na mijn wiskundepromotie in
2005 bij Henk Broer ben ik
bij consultancy bureau Price-
waterhouseCoopers (PwC) in
Amsterdam aan de slag ge-

gaan. Ik had toen ook net een kind gekregen en zag voor
ons gezin een post-doc bestaan, bijvoorbeeld in Amerika,
niet echt zitten. In 2019 heb ik mijn eigen adviesbureau
Next Consulting Company opgericht. Ik help klanten
bij het oplossen van complexe vraagstukken op het ge-
bied van de energietransitie. Ik woon nu in Wormerveer,
dichtbij Amsterdam, en ben net opnieuw vader geworden.

Hoe was je studietijd?
Ik ben in 1993 naar Nederland gekomen, heb in Hooge-
zand op de scholengemeenschap Aletta Jacobs het VWO
gedaan. De wiskunde ging me zeer goed af. Zo was ik
bijvoorbeeld driftig bezig met het ontwikkelen van Taylor-
reeksen. Via mijn wiskundedocenten Gerard Dekker en
Gerrit Scheeres kreeg ik toen contact met Henk Broer van
het Wiskunde Instituut. Henk gaf me diverse uitdagende
studieboeken, zodat ik ondertussen een behoorlijk aantal
1e-jaars tentamens al behaalde. Na mijn eindexamen be-
gon ik in 1998 met de Wiskunde- en Natuurkundestudie
in Groningen. Doordat ik al diverse vakken eerder volgde,
had ik reeds in 2001 genoeg studiepunten om te gaan
afstuderen. In de Natuurkunde heb ik de propedeuse
afgerond.

Ik ging niet vaak naar colleges, zo af en toe. Ik leerde
beter vanuit boeken en niet van colleges. Ik moet echt
zelf nadenken in plaats van luisteren. Met mijn ogen kon
ik het bord ook niet goed zien. Bij mij was leren: het
zelf doen. Ik zat dus vaak op mijn studentenkamer te
werken aan vakken, dan tentamens doen en door naar het
volgende vak. Naast mijn studie heb ik nog een aantal bij-
baantjes gehad. Ik vond het ook erg leuk als ontspanning
elke donderdagavond met studiegenoten samen te koken,
uit eten te gaan of te kaarten. Daarnaast vond ik schaken
ook heel erg leuk, en af en toe computerprogrammaatjes
in QBasic maken.

Een behoorlijk snelle studie, wat waren je popu-
laire vakken?
Doordat ik weinig waarde haalde uit colleges had ik dus

niet echt populaire docenten maar wel populaire boeken.
Zo vond ik Lie-groepen en -algebra’s, geweldig. Had
hierover boeken gekregen van Erik Thomas met werk van
Pontryagin. Hele goede wiskundeboeken. Heerlijk ab-
stract maar werd erg goed uitgelegd, heeft enorm indruk
om mij gemaakt. Minder leuk vond ik stromingsleer, en
getaltheorie vind ik ook vreselijk...

En je promotietijd?
Ik volgde diverse vakken
op het gebied van Dyna-
mische Systemen bij Flo-
ris Takens en Henk Broer.
Bij Henk ben ik vervolgens
afgestudeerd op een leuk
onderwerp uit dit vakge-
bied. Na mijn afstuderen
kon Henk een mooie pro-
motieplaats regelen bij het
nationale samenwerkings-
verband Dynamische Sys-
tem en Mathematische Fy-
sica. Zo werd ik promo-
vendus op een interessant
onderwerp uit de KAM-theorie, namelijk uitbreiding van
de standaardresultaten naar persistentie van torusfami-
lies met een normaal-resonante torus, oftewel, normaal
lineaire stabiliteit. Interessant geval daarbij is de quasi-
periodieke Hamiltoniaanse Hopf bifurcatie met als toepas-
sing de zogenaamde Lagrange tol. Het promotie-traject
verliep voorspoedig en binnen 4 jaar kon ik mijn bul
ophalen. In die tijd zat ik in een gezellig groepje promo-
vendi. Ik had intensief contact met Michael ten Caat, die
Technische Wiskunde studeerde en later bij Informatica
is gepromoveerd, en verder met Khairul Saleh en Olga
Lukina die ook bij Henk Broer gepromoveerd zijn.

Hoe was de overgang van PhD naar het bedrijfs-
leven, kon je je wiskunde kwijt?
Bij het solliciteren keek ik wel expliciet naar de wiskunde
die ze vroegen. Bij PwC zochten ze iemand met een Bèta-
achtergrond voor kwantitatieve analyse bij het toepassen
van financiële instrumenten zoals rente swaps, waarbij
het Black-Scholes wiskundemodel een grote rol speelt.
Dat leek me wel wat maar bij het sollicitatiegesprek bood
de manager me echter een andere baan aan want anders
ga je je toch na twee jaar vervelen... Zo kwam ik bij een
semi-academisch team, dat grotendeels uit professoren en
promovendi bestond, terecht en hield me vooral bezig met
complexe energievraagstukken binnen de energie sector.
Hierbij keken we bijvoorbeeld naar wiskundige model-
len om faire markttarieven te bepalen. Vond het erg
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interessant om elke keer andere praktische vraagstukken
te beschouwen. Het was ook wel hard werken voor mij,
moest onderaan beginnen, en gelikte rapporten schrijven
dat was echt wel een behoorlijke switch.

Als wiskundige had ik vanaf het begin al veel voordeel.
Bij de simulatiemodellen komt namelijk behoorlijk wat
wiskunde van pas, zo wordt je toegevoegde waarde al
gauw erkend, en wordt je ook veel gevraagd bij andere
interne clubs. Uitdaging bij een commercieel bedrijf is
het oplossen van praktische problemen en het duidelijk
uitleggen wat veel waardering geeft. Wiskunde vind ik
nog steeds heel erg leuk maar geef persoonlijk nu wel
meer om praktische dan theoretisch problemen.

Voor mij was de oprichting van mijn eigen bedrijf de Next
Consulting Company in 2019 een volgende logische stap,
waarbij ik me nog meer op het ontwikkelen en toepassen
van slimme wiskundige modellen kon richten. Ik ben
nu zelfstandig, eigen baas. Vind ik prettig, dan kan je
precies volgens je eigen ideeën dingen doen. Een plek
geven aan je eigen creativiteit kan soms lastig zijn bin-
nen een groot bedrijf door het bestaan van verschillende
meningen. Nadeel van zelfstandig zijn is wel dat je niet
meer direct wordt gechallenged, immers, eigen ideeën
zijn niet persé goed. Ben nu bezig met een droomteam
te bouwen waarin je juist door brainstormen met elkaar
verder komt.

Hoe kijk je terug op de wiskunde-studie?
Wiskunde is nog steeds mijn passie, nieuwe dingen beden-
ken, commerciële toepassingen maken, hiervoor geschikte
tools ontwikkelen. De toegevoegde waarde van wiskunde
wordt echter onderschat, zeker in Nederland. Erkenning
is er niet echt en dat heeft o.a. te maken dat wij wis-
kundigen niet goed zijn in marketing. We moeten ons
werk meer promoten en de waarde ervan laten zien in
praktische problemen. Als jij het niet laat zien dan kan
het ook niet begrepen worden en dus ook niet worden
gewaardeerd, zo simpel is het. Ik probeer juist aan die
erkenning bij te dragen via mijn werk. Wiskunde zou veel
meer met bedrijfskunde moeten samenwerken en samen
veel meer praktische problemen oplossen.

Verder zou ik promotie-onderzoek meer als project op-
pakken, meer mensen betrekken gedurende het proces.
Niet pas daarna delen maar meer open discussiëren. Niet
in je eentje problemen oplossen maar juist teammatig
werken stimuleren. Presenteren aan breder publiek is
hierbij belangrijk, dwingen om complexe dingen in jip-
en-janneketaal uit te leggen.

Ha Jun, zag je op de klok kijken, inderdaad ons
uurtje is voorbij, je moet door naar de volgende
klant. Was leuk om je weer gesproken te heb-
ben!

Aankondiging IMAGINARY

Een reizende tentoonstelling, 
over zichtbare en onzichtbare wiskunde,  

met unieke 3D-objecten, bijzondere puzzels, 
interactieve apps en visualisaties.

INARYIMAG

Onze partners:

LEIDEN
Oude Universiteitsbibliotheek, 
2 juni - 25 juli 2022

NIJMEGEN 
Huygensgebouw, 
4 - 24 september 2022

UTRECHT  
1 - 21 oktober 2022

ENSCHEDE 
november 2022

EINDHOVEN 
februari/maart 2023

GRONINGEN  
Zernike Campus,
1 - 23 april 2023

AMSTERDAM  
mei 2023

MAASTRICHT  
juni/juli 2023

www.imaginarymaths.nl
Check de website voor 
actuele informatie, alsmede 
het aanbod voor scholen en 
gratis begeleide bezoeken.

PRACHT EN KRACHT VAN WISKUNDE

Ook in Vlaanderen, 
www.imaginarymaths.be

Groen : Pantone 354c / rgb(0,174,65) / #00AE41 / c 90% m 0% y 96% k 0%

Rood: Pantone 485c / rgb(226,35,26)  / # E2231A / c 1% m 95% y 94% k 0%

Nederlandse Vereniging
van Wiskundeleraren

STICHTING  
THOMAS  
STIELTJES

LIME-fonds

IMAGINARY is een rei-
zende tentoonstelling
over zichtbare en onzicht-
bare wiskunde. De ten-
toonstelling in Nederland
wordt georganiseerd door
Platform Wiskunde Ne-
derland in samenwerking
met Nederlandse univer-
siteiten en ondersteund
door partnerorganisaties.

Vanaf juni 2022 en gedu-
rende het gehele school-
jaar 2022-2023 kan de

tentoonstelling “IMAGINARY: pracht en kracht van
wiskunde” bezocht en beleefd worden. Op elke loca-
tie komen gratis rondleidingen voor schoolklassen en

andere belangstellenden. De tentoonstelling omvat
talrijke topkwaliteit-posters, een reeks 3D-objecten,
puzzelopstellingen en meerdere interactieve apps waar
je als bezoeker mee aan de slag kunt gaan via grote tou-
chscreens. Wiskunde: verrassend divers, aansprekend
mooi en verbluffende toepassingen!

Van 1 tot en met 23 april zal de tentoonstelling wor-
den gehouden op de Zernike Campus van de Rijksuni-
versiteit Groningen. De lokale organisatie wordt ver-
zorgd door Roel Luppes namens het Bernoulli Instituut.
Reeds honderden scholieren hebben zich aangemeld om
de tentoonstelling te bezoeken! Ook u bent hierbij van
harte uitgenodigd om een kijkje te nemen!

Voor meer informatie, zie:
www.rug.nl/imaginary
www.imaginarymaths.nl
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Mathematische Fysica in Groningen:
van Kronig tot Kahn

door Henk Broer en Henk de Snoo

De mathematische fysica in Groningen vanaf Mees tot
Zernike werd besproken in het eerste deel uit deze reeks [5].
Hier gaat het om mathematisch fysici die in Groningen
werkzaam waren in de dertiger jaren van de twintigste
eeuw ten tijde van Zernike en Coster. Zernike leek weinig
affiniteit te hebben met de ideëen van Bohr, maar Coster
had met Bohr samengewerkt. Enkele van de hier bespro-
ken mathematisch fysici waren werkzaam in de quantum
mechanica; anderen bleven bij de klassieke natuurkunde.
De rol van het wiskundig dispuut �W4?� ten aanzien
van de mathematische fysica komt uitvoerig aan de orde.
De verhaallijn houdt op na het uitbreken van de tweede
wereldoorlog.

In [5] is beschreven hoe de mathematische fysica in Gro-
ningen zich ontwikkelde vanaf Mees tot aan de benoeming
van F. Zernike. Zernike werd in 1915 opvolger van de

lector Ornstein en in 1920 werd hij hoogleraar. De oor-
spronkelijke plaats van H. Haga was in 1924 in handen
gekomen van D. Coster. J.A. Prins (1899-1986) had
in Groningen gestudeerd en was assistent geworden bij
Coster. Hij was in 1927 gepromoveerd bij J.A. Barrau
(1873-1953) op een zuiver wiskundig onderwerp dat ge-
heel losstond van de dagelijkse praktijk van Prins. Van
1928 tot 1936 was Prins lector natuurkunde in Gronin-
gen. Na diens vertrek naar Wageningen werd C.J. Gorter
(1907-1980) van 1936 tot 1940 lector in Groningen.

Hieronder worden achtereenvolgens de mathematisch fy-
sici Kronig, Brinkman, Groenewold, Bouwkamp, Nijboer
en Kahn besproken. Men moet in het oog houden dat er
in de jaren dertig een enorme economische crisis woedde,
gevolgd door een oorlog, die Kahn niet heeft overleefd.

Bohr’s quantummechanica in Nederland. In de
twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw deed
de invloed zich gelden van de revolutie in de quantum
fysica, die het werk van Niels Bohr (1885-1962) teweeg
gebracht had en waarin het toeval een belangrijke rol
speelde. In ons land moet hier het werk genoemd wor-
den van D. Coster (1889-1950), H.A. Kramers (1894-
1952), G.E. Uhlenbeck (1900-1988) en S. Goudsmit
(1902-1978), die allen promovendi waren van de Leidse
hoogleraar P. Ehrenfest (1880-1933). Coster, hoogle-
raar natuurkunde en meteorologie, was in 1922 Haga
opgevolgd. Hij had in Kopenhagen bij Bohr gewerkt,
maar deed in Groningen experimenteel werk. Op zijn
voorstel kwam R. Kronig (1904-1995) in 1929 naar

Groningen. Kramers verbleef van 1916 tot 1926 bij
Bohr in Kopenhagen. Hij keerde terug naar Nederland
om in Utrecht W.H. Julius (1860-1925) op te volgen.
Toen Ehrenfest overleed werd Kramers benoemd in
Leiden, terwijl diens plaats in Utrecht werd ingenomen
door Uhlenbeck. Een van Kramers’ Utrechtse promo-
vendi, H.C. Brinkman (1908-1961), kwam in 1932 naar
Groningen, evenals later B. Kahn (1911-1943), die in
1938 bij Uhlenbeck was gepromoveerd. Op zijn beurt
vertrok Uhlenbeck in 1939 naar de Verenigde Staten;
hij werd tussen 1940 en 1947 in Utrecht opgevolgd
door L. Rosenfeld (1904-1974), die (op advies van Zer-
nike) de promotor van H.J. Groenewold (1910-1996)
zou worden.

Ralph (de Laer) Kronig (Dresden 10 Maart 1904 -
Zeist 16 November 1995) [6]. Kronig ging op school in
Dresden en voltooide daar ook het gymnasium. Vervol-
gens studeerde hij wis- en natuurkunde aan Columbia
University te New York, waar hij in 1923 de graad van
master of arts behaalde. Hij werkte een jaar bij Niels
Bohr in Kopenhagen en promoveerde bij terugkeer in
1925 bij A.P. Wills (Columbia University, 1873-1937) op
het proefschrift Change of Conductance of Selenium due
to Electronic Bombardment. Met behulp van een beurs
kon hij zijn wetenschappelijke onderzoekingen voortzet-
ten in Kopenhagen, Zürich en Utrecht. In 1929 werd hij
assistent-professor aan het Imperial College of Science

and Technology te Londen. Coster haalde Kronig in
1930 naar Groningen, waar deze als lector op 15 October
1931 de openbare les Problemen en perspectieven van de
theoretische natuurkunde gaf. In 1939 vertrok Kronig
als hoogleraar theoretische natuurkunde naar Delft, een
ambt dat hij tot 1969 bekleedde. Zijn oratie De vaste
toestand vond plaats op 5 Mei 1939. In Delft richtte zijn
onderzoek zich ook op onderwerpen van meer toegepaste
aard. Verder redigeerde hij in Delft het Leerboek der
Natuurkunde (Scheltema-Holkema, 1ste druk 1947), voor
talloze generaties studenten kortweg “Kronig”. In 1946
trad hij toe als lid van de Koninklijke Nederlandse Aca-
demie van Wetenschappen (KNAW). Na 1969 verbleef
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Kronig in Zwitserland maar zijn laatste jaren bracht hij
in Nederland door.

In de geschiedenis van de quantummechanica is Kronig’s
gemiste ontdekking van de spin berucht [6]: in 1925 had
hij als eerste dit idee, maar hij liet zich dit uit het hoofd
praten door W. Pauli (1900-1958) en Bohr. Een half

jaar later lanceerden Uhlenbeck en Goudsmit (met rug-
gesteun van Ehrenfest) hetzelfde idee en toen werd dit
algemeen aanvaard. Kronig’s naam is verbonden met
verschillende begrippen, zoals de Kronig-Kramers relaties
(in de wiskunde ook bekend als Hilbert transformaties),
de Coster-Kronig transitie en het zogenaamde Kronig-
Penney model.

Het Groningse wiskundig dispuut �W4?�. In
1933 werd dit dispuut opgericht voor pre-candidaats
studenten; de naam betekent “Weten wij wel wat?”
De tweedejaars studenten W. Verdenius (de latere
Groningse lector wiskunde), en B.R.A. Nijboer wa-
ren præses en ab-actis, respectievelijk. De oprichting
vond plaats ten huize van de mathematisch fysicus
H.C. Brinkman aan de Grote Markt 45a te Groningen;
Brinkman was al gepromoveerd en trad op als geestelijk
leider. Al gauw was lidmaatschap van het dispuut niet
meer beperkt tot pre-candidaats studenten. C.J. Bouw-
kamp werd præses in 1934 en werd in 1935 opgevolgd
door Nijboer. Deze laatste bleef met enige onderbre-
kingen vele jaren lid van het dispuut. Na het vertrek
van Brinkman in 1935 werd H.J. Groenewold de nieuwe
geestelijk leider. In zijn Groningse periode is Zernike’s
neef (en assistent) N.G. van Kampen (1921-2013) ook
nog lid geweest. Met uitzondering van Kronig en Kahn
waren alle hier besproken mathematisch fysici lid van

�W4?� . Het dispuut bestaat nog steeds en het heeft
vele generaties studenten in de wis- en natuurkunde
geïnspireerd, waaronder ook vele doctoraal studenten
en promovendi.

Leden van het eerste uur (met de klok mee): Hip Groene-
wold, Wibbe Verdenius, Pieter Tattje, Ben Nijboer, Chris
Bouwkamp, Wouter Balk, Gerrit Kingma, Willem Takens.

Henri Coenraad (Coen) Brinkman (Amsterdam
30 Maart 1908 - Den Haag 11 Februari 1961) [3, 4]. Brink-
man groeide op in Nijmegen waar hij de hbs bezocht. Hij
studeerde wis- en natuurkunde, eerst in Leiden en ver-
volgens in Utrecht. Daar promoveerde hij in 1932 bij
Kramers. In Januari 1932, nog voor zijn promotie, was
Brinkman al in Groningen aangesteld als assistent mathe-
matische physica bij Zernike. In Januari 1934 werd hij
toegelaten als privaatdocent in de mathematische physica
met leeropdracht atoomtheorie. Op 2 Maart 1934 hield
hij een openbare les Het electron. Na Groningen volgde
een dienstverband bij Shell, toen nog Bataafsche Petro-
leum Maatschappij geheten. Direct na de oorlog kwam
een grote stroom artikelen van Brinkman op gang over
viscositeit. Op verzoek van Kramers schreef hij verder
het boek De bouw der atomen en moleculen (1949). In
1949 aanvaardde Brinkman een hoogleraarschap in de
theoretische natuurkunde aan de technische faculteit in
Bandung, Indonesië. Hij hield op 18 October 1950 zijn
inaugurale rede Wiskunde en natuurwetenschap. Uitein-
delijk ging de gehele familie terug naar Nederland. In
het najaar van 1954 kwam Brinkman in dienst bij TNO
als medewerker bij het Centraal Laboratorium in Delft.
Zijn aan Kramers opgedragen Applications of Spinor In-

variants in Atomic Physics verscheen in 1956. In 1957
werd hij namens TNO de leidende theoreticus binnen
één van de werkgroepen van de FOM werkgemeenschap
Thermonucleaire Reacties, waarbij hij belandde op het
FOM-Instituut voor Plasmafysica te Jutphaas. Brink-
man zou spoedig buitengewoon hoogleraar in Utrecht
worden (met als collegas Nijboer en Van Kampen), waar
hij TNO behalve met zijn eigenlijke werk over plasmafy-
sica vooral ook zou dienen als adviseur inzake algemene
beleidsvragen op het gebied van de fysica. Echter, Brink-
man overleed totaal onverwacht op 11 Februari 1961 in
Den Haag.

Brinkman heeft met zeer velen uit de wis-, natuur- en
scheikunde contact gehad. Zijn inbreng was vaak wiskun-
dig georienteerd. Met Zernike werkte hij in Groningen
aan een uitbreiding van diens Kreisflächenpolynome. In
de literatuur leeft zijn naam ondere andere voort in de
Brinkman vergelijking. De Brownse beweging was een
terugkerend thema in zijn publicaties.

Hilbrand Johannes (Hip) Groenewold (Munten-
dam 29 Juni 1910 - Groningen 23 November 1996) [7].
Groenewold bezocht de Rijks-hbs te Hoorn en te Appin-
gedam. In 1927 begonnen aan de studie medicijnen in
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Groningen, studeerde hij in 1934 uiteindelijk af in de
natuurkunde, met wiskunde en mechanica als bijvakken.
Hij verbleef in Cambridge bij R.H. Fowler (1889-1944) en
in Bristol bij N.F. Mott (1905-1996). Na terugkomst in
Groningen werd hij tussen 1936 en 1937 assistent mathe-
matische fysica, hierin was hij de opvolger van Brinkman;
zelf werd hij later opgevolgd door Bouwkamp, waarover
hieronder meer. Tussen 1938 en 1940 was hij assistent in
het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden, gevolgd
door enkele jaren leraarschap. Gedurende de verdere
oorlogsjaren was hij verbonden aan het Natuurkundig
Laboratorium te Groningen. In de jaren 1945-1947 was
Groenewold assistent bij Zernike. In Utrecht op 29 Oc-
tober 1946 promoveerde hij bij Rosenfeld op On the
principles of elementary quantum mechanics, en het werk
werd in zijn geheel in het tijdschrift Physica gepubliceerd
in October 1946 met als affiliatie “Natuurkundig labo-
ratorium der Rijks-Universiteit te Groningen”. Tussen
1947 en 1951 was Groenewold werkzaam bij het KNMI
te de Bilt om zich bezig te houden met het onderzoek
van de ionosfeer. In 1951 werd hij wetenschappenlijk
hoofdambtenaar in Groningen, in 1953 lector in de ”quan-
tummechanica en de theoretische kernfysica” en in 1955
hoogleraar ”theoretische natuurkunde” aldaar. Zijn open-
bare les Droge formule en gebroken beeld werd gehouden
op 23 Februari 1954. Groenewold was de initiator van
de jaarlijkse Vosbergen Conferentie van Nederlandse the-
oretische natuurkundigen. In 1971 besloot Groenewold
afstand te doen van zijn positie als hoogleraar in de the-
oretische natuurkunde. Hij bleef, op aandringen van de
vakgroep natuurkunde, tot aan zijn emeritaat op 1 Sep-
tember 1975 buitengewoon hoogleraar in deeltijd. Hij
overleed op hoge leeftijd.

Op 5 November 1953 spreekt Groenewold Zernike toe naar
aanleiding van diens Nobelprijs.

Het werk van Groenewold wordt nu beschouwd als fun-
damenteel. In 2016, 70 jaar na zijn promotie, werd een
conferentie in Groningen gehouden over “het Groenewold
product”, zie ook D. Boer en H. Waalkens, Het Groene-
woldproduct, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

83 (2017) 54-57. Tenslotte zij vermeld dat Groenewold lid
was van het in 1946 opgerichte Verbond van Wetenschap-
pelijke Onderzoekers (VWO) en dat hij ook betrokken
was bij het Nederlands Pugwash Kommitee; zie verder
L. Molenaar, ‘Wetenschap en oorlog’, Minnaert, Gewina
2002.

Christoffel Jacob (Chris) Bouwkamp (Hoogkerk
26 Juni 1915 - Eindhoven 23 Maart 2003) [2]. Bouwkamp
deed in 1933 eindexamen aan de Rijks-hbs in Groningen.
Hij legde op 3 november 1938 in Groningen cum laude het
doctoraal examen af in de richting “theoretische natuur-
kunde, met wiskunde en mechanica”. Hij was assistent
in de mathematische fysica van 1938 tot 1939 en ging
vervolgens in militaire dienst van 1939 tot 1940. Op 23
Januari 1941 promoveerde Bouwkamp bij Zernike op het
proefschrift Theoretische en numerieke behandeling van
de buiging door een ronde opening. Voor zijn promotie
waren al vijf publicaties verschenen, waarvan één samen
met Nijboer en één met Kronig. Na een korte periode
als conservator bij het Natuurkundig Laboratorium met
als leeropdracht “de mechanica en de quantummechanica”
vertrok hij in 1941 naar het Philips Natuurkundig Labo-
ratorium in Eindhoven. Gedurende de periode 1955-1958
was Bouwkamp buitengewoon hoogleraar in de toege-
paste wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Op 7
Mei 1956 hield hij daar een inaugurale rede Wiskunde en
haar toepassing. Vanaf 1 September 1958 tot 1980 was
hij buitengewoon hoogleraar aan de pas opgerichte Tech-
nische Hogeschool Eindhoven. In 1960 werd hij benoemd
tot lid van de KNAW. Bouwkamp ging met pensioen bij
Philips in 1975 en in 1980 volgde zijn emeritaat, maar
hij bleef wiskundig nog actief.

In 1954 verscheen het overzichtsartikel getiteld Diffrac-
tion theory (Rep. Progr. Physics 17 (1954) 35-100), dat
meer dan 600 publicaties samenvatte. Nauw verbonden
met de diffractietheorie was Bouwkamps werk op het
gebied van speciale functies: sferoïdale golffuncties, Ma-
thieufuncties en Besselfuncties. Later is zijn aandacht
nog blijven uitgaan naar combinatorische problemen.

Bernard Roelof Andries (Ben) Nijboer (Meppel
30 September 1915 - Utrecht 25 Januari 1999) [9]. Nijboer
groeide op in Groningen en bezocht daar de Rijks-hbs.
Op deze school kreeg hij wiskundeles van O. Bottema
(1901-1992). Nijboer deed op zestienjarige leeftijd eind-
examen in 1932, waarna hij begon als student in de wis-
en natuurkunde in Groningen. Hij behaalde op 1 October
1937 cum laude het doctoraalexamen met hoofdvak the-
oretische natuurkunde. Hierna bracht Nijboer een jaar
door in Bristol bij de reeds eerder genoemde Mott. Bij te-
rugkeer uit Engeland werd hij opgeroepen voor militaire
dienst; door de mobilisatie eindigde zijn diensttijd pas in
Mei 1940. In het begin van de tweede wereldoorlog was
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Nijboer werkzaam als assistent en conservator van het
Gronings Natuurkundig Laboratorium. Hij promoveerde
in 1942 bij Zernike op het proefschrift The diffraction the-
ory of aberrations. In het studiejaar 1949-1950 (inmiddels
was hij wetenschappelijk hoofdambtenaar in Groningen
geworden) verbleef hij aan het Institute for Advanced
Study in Princeton. In 1950 werd Nijboer benoemd als
lector in Utrecht benoemd. In 1955 deed hij een half jaar
onderzoek op het Niels Bohr-instituut in Kopenhagen.
Op 1 Juli 1955 werd hij in Utrecht benoemd tot hoog-
leraar in de theoretische natuurkunde. Zijn inaugurele
rede op 28 Mei 1956 was getiteld Electronen en nucle-
onen, de bouwstenen der materie. In 1964-1965 werkte
Nijboer een jaar bij het Argonne National Laboratory
in Chicago (U.S.A.). Hij hield zijn afscheidscollege in
1984, waarin hij H.C. Brinkman, Kronig en Zernike als
zijn leermeesters noemde [8].

Nijboer publiceerde in 1937 al een eerste artikel, met zijn
medestudent en leeftijdgenoot Bouwkamp. Zijn werk met
Zernike over aberratieproblemen heeft tot op de dag van
vandaag grote bekendheid. Voor bepaalde gevallen werd
dit werk experimenteel voorgezet door Zernike’s promo-
vendus K. Nienhuis (1916-1972), ook in samenwerking
met Nijboer. Zernike’s neef en assistent Van Kampen gaf
in 1948 een theoretische onderbouwing, gebaseerd op Van
der Corput’s werk over de methode van de stationaire
phase.

Boris Kahn (Plainpalais bij Genève op 7 October 1911
- Sobibor 23 Juli 1943) [1, 10]. Boris Kahn kreeg zijn
lagere en middelbare schoolopleiding in Arnhem; in Juni
1928 behaalde hij het hbs diploma. Hij ging in Utrecht
wis- en natuurkunde studeren, waar hij in April 1934
het doctoraal examen aflegde. Hij werd sterk beïnvloed
door Kramers (die in 1934 naar Leiden vertrok) en, bij
het experimentele werk, door Ornstein. Kahn werd as-
sistent bij Uhlenbeck, de opvolger van Kramers. Vanaf
1935 nam hij deel aan een informeel maandelijks collo-
quium gegroepeerd rond Kramers, Uhlenbeck en Kronig.
Hij promoveerde bij Uhlenbeck op 13 Juni 1938 op het
proefschrift On the theory of the equation of state. In
zijn voorwoord dankt Kahn zijn docent Wolff voor de
wiskunde die hij hier rechtstreeks had kunnen toepassen.
Na de promotie verbleef Kahn een jaar in Engeland bij
de uit Duitsland gevluchte natuurkundigen Frölich en
W. Heitler, en met wie hij een tweetal artikelen zou schrij-
ven. Terug in Groningen in 1939 volgde hij Kronig op, na
diens vertrek naar Delft. Kahn werd conservator aan het
Natuurkundig Laboratorium met als leeropdracht mecha-
nica en quantummechanica, naast de lector Gorter. Als
jood werd hij na de bezetting op 23 November 1940 uit
zijn functie ontheven. Vervolgens werd Kahn leraar op de
in 1941 gestichte Joodse Lycea in Groningen, Leeuwarden
en Den Haag. Kahn werd bij een razzia opgepakt en op
20 Juni 1943 in Westerbork geregistreerd. Op 20 juli 1943

werd hij samen met zijn ouders, zijn schoonouders en
ruim tweeduizend lotgenoten naar Sobibor gedeporteerd,
waar ze op 23 Juli 1943 werden vermoord.

Het proefschrift van Kahn werd de basis van een artikel
door Kahn en Uhlenbeck, waarin ze de toen net ontwik-
kelde expansies van J.E. Mayer (1904-1983) van klassieke
naar quantumsystemen generalizeerden. Het zou een van
de leidende artikelen over faseovergangen blijven, totdat
begin vijftiger jaren de Nobelprijswinnaars C.N. Yang
(1922- ) en T.D. Lee (1926- ) hun theorie van faseover-
gangen zouden presenteren. Het werk was een van de
eerste stappen in de mathematisering van de theorie van
faseovergangen en wordt nog altijd regelmatig geciteerd.

Verantwoording. De auteurs zijn Boele Braaksma
(1934-2023) en Aernout van Enter dank verschuldigd
voor adviezen en discussies. Martinus van Hoorn was
hun gids bij het wiskundig dispuut � W4? �. Ver-
schillende familieleden van de hier besprokenen worden
bedankt voor hun vriendelijke respons: Nienke Domenie-
Verdenius en Gerrie Verdenius (dochters van Verdenius),
Liesbeth Schreve-Brinkman (dochter van Brinkman) en
haar man Frank Schreve, en Aart Groenewold (zoon van
Groenewold).
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Nieuwe uitdagingen voor emeriti

Arjan van der Schaft:
Ik ben in juni 2021 met
emeritaat gegaan. Toen
ik in september 2005 bij
wiskunde in Groningen als
hoogleraar “Systems, Con-
trol and Applied Analysis”
begon was het een frisse
start, maar tegelijkertijd
ook een vertrouwd weer-
zien. Immers, ik had hier
van 1973 tot begin 1979
wiskunde gestudeerd, en

was daarna gepromoveerd bij Jan Willems, om vervol-
gens in september 1982 bij Toegepaste Wiskunde aan de
Universiteit Twente wetenschappelijk medewerker (later
UHD en hoogleraar) te worden. Het was dan ook heel
leuk om een aantal gezichten van vroeger weer terug te
zien.

Dat was echter niet de reden voor mij om uit Twente
te vertrekken. Naast persoonlijke overwegingen was ik
vooral toe aan een nieuwe werkomgeving en hoopte ik in
Groningen een meer academische atmosfeer aan te treffen
dan in Twente (waar ik het overigens uitstekend naar
mijn zin had gehad). Zowel de nieuwe omgeving als het
academische klimaat aan de RUG en in het bijzonder
haar Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (ze-
ker in het Nederlands is deze naam toch mooier dan de
huidige!), vielen me zeker niet tegen. In Twente had ik
een stimulerende samenwerking opgebouwd met enkele
collega’s binnen Elektrotechniek en Informatica, en ik
keek uit naar samenwerkingen binnen het veel ruimere
wetenschapsgebied van FWN. In mijn laatste jaren in
Twente was ik al geinteresseerd geraakt in de systeembio-
logie. De aanwezigheid van een grote activiteit in biologie,
biochemie, en geneeskunde in Groningen leek dus veelbe-
lovend. Dit sloot bovendien goed aan bij de doelstelling
van het NWO-cluster NDNS+ (met hub in Groningen
aangevoerd door Henk Broer), waar mijn aanstelling deels
uit was gefinancierd. De letters NS betekenen namelijk
“Natural Systems”; geheel in overeenstemming met de
nadruk die NWO toentertijd wilde geven aan onderzoek
in de levenswetenschappen en de inbreng van wiskunde
en informatica hierin.

Systeembiologie is een van de vele voorbeelden van een
wetenschapsgebied dat zich bezig houdt met systemen
die noodzakelijkerwijs ‘open’ zijn, d.w.z. in voortdurende
interactie met de (wisselende en vaak onbekende) om-
geving. Immers, een levende cel die geen uitwisseling
met de omgeving heeft is dood. Dezelfde dominantie
van open systemen doet zich voor in de ingenieursweten-

schappen: technologische systemen worden ontworpen en
geregeld met een bepaalde functionaliteit in de interactie
met hun omgeving (het electriciteitsnetwerk dat ener-
gie transporteert van producenten naar consumenten, de
stoommachine die warmte omzet in arbeid, de robot die
voorwerpen verplaatst, enzovoort). Het moge duidelijk
zijn dat systeem- en regeltheorie (‘systems and control’,
mijn primaire vakgebied) hier een belangrijke rol kan
spelen.

Naast systeembiologie was ook de synthetische biologie
(hoe is de werking van levende cellen te beinvloeden door
biologische componenten toe te voegen of weg te laten)
sterk in opkomst. Aan de RUG werd zelfs in 2008 een
Centre for Synthetic Biology opgericht dat aanvankelijk
interdisciplinariteit (met o.a. wiskunde) hoog in haar
vaandel droeg, maar uiteindelijk zich toch tot biochemie
beperkte. Dit waren boeiende jaren van ontmoetingen en
verdiepen in nieuwe gebieden, die voor mij in ieder geval
uitmondden in een stimulerende deelname aan het door
NWO gefinancierde Groningen Systems Biology Centre
for Energy Metabolism and Ageing (2010 – 2017). Helaas
zette NWO de uitgezette koers voor funding in systeem-
biologie niet voort, met als gevolg dat gaandeweg het
onderzoek zich tot de samenstellende disciplinaire gebie-
den terugtrok. Tegelijkertijd groeide na de komst van
mijn collega Jacquelien Scherpen de activiteit in systeem-
en regeltheorie binnen ENTEG (Engineering and Tech-
nology Institute Groningen) snel, hetgeen voor mij leidde
tot fantastische samenwerkingen met ENTEG collega’s
in allerlei toepassingen van de systeem-en regeltheorie
(o.a., de coordinatie van robotteams, en de analyse en
regeling van electriciteitsnetwerken).

Zoals uit het bovenstaande blijkt ben ik altijd gemoti-
veerd geweest door toepassingen, terwijl ik mijzelf ook
nog steeds als een redelijk ‘zuiver’ wiskundige beschouw.
Wat bedoel ik daarmee? Ik heb me nooit aangetrokken
gevoeld tot het oplossen van wiskundige problemen in
dienst van een collega uit een andere discipline of voor
een bedrijf. Aan de andere kant heb ik weinig tot niets
met alleen wiskundige ‘puzzels’, maar vind ik juist de
meeste bevrediging in het wiskundig interpreteren en
vertalen van ‘abstracte’ problemen uit andere gebieden
om zo het passende wiskundige kader te vinden; het liefst
samen met collega’s uit die andere gebieden. Voor mij
ligt daar een fantastische meerwaarde van de wiskunde,
die ik ook altijd graag op studenten heb willen overbren-
gen: het structureren, en tot de kern terugbrengen, van
problemen en hun oplossingen. In dit opzicht ben ik
ook zeer schatplichtig aan mijn promotor Jan Willems.
Om me toch een beetje af te zetten: ik heb altijd een
grote hekel gehad aan presentaties van wiskundigen die
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een wiskundig probleem vooral belangrijk vonden omdat
het nog steeds niet was opgelost. Problemen zijn pas
belangrijk als ze ergens anders goed voor zijn; of voor
andere disciplines, of als bouwsteen in een goed gemo-
tiveerde wiskundige theorie. Aan de andere – zuivere -
kant ben ik uiteindelijk minder in expliciete oplossingen
geinteresseerd dan in het ontwikkelen van een abstracte
wiskundige theorie daarvoor. Een van de leuke dingen
van werken aan de universiteit is dat je de vrijheid hebt
om zulke voorliefdes te volgen.

Het moge duidelijk zijn dat wiskundig onderzoek doen
nog steeds een grote hobby van mij is, en ik hoop dit dan
ook, met collega’s in Groningen en elders, nog lang te
doen.

Studieperiode in het WSN-gebouw (Wiskunde, Sterrenkunde,
Natuurkunde); nu omgebouwd naar Duisenberg-gebouw.

Harry Trentelman: After a period of almost 32 years
at the RuG, I have officially retired in August 2022, thus
becoming a so called Professor Emeritus. Below, I will
share with you some words on my career, and memories
of some of the highlights.

My working period at RuG started in January 1991,
when I started working as an “Universitair Hoofddocent”
(UHD) in the Systems and Control group of the late Pro-
fessor Jan Willems. For me this meant returning to my
roots, since I already studied Mathematics at the RuG
between 1974 and 1981, and subsequently obtained my
PhD degree under the supervision of Jan Willems in 1985.
Between 1985 and 1991, I worked at the Mathematics
Department of the University of Eindhoven as an “Univer-
sitair Docent” in the group of Professor M.L.J. Hautus.
After returning to Groningen in 1991, I became an “Ad-
joint Professor” in 2004, and finally a Full Professor in
Systems and Control in 2009. The fact that, after the
long period of 13 years as an UHD, I got the opportunity
to get promoted to these last two positions was due to
the introduction, around 2003, of the infamous “Career
Paths in Science”.

During my time at the RuG the activities I enjoyed
most (not surprisingly perhaps) were teaching and re-
search. Things that I enjoyed less (and sometimes hated)
were committee meetings, grading exams, and being the
Deputy Director of the Mathematics Programs. My main
focus has always been on research and supervising PhD
students. I developed research collaborations with col-
leagues from several universities abroad. This gave me
the wonderful opportunity to have regular long term
visits to very interesting places. Highlights were the
many visiting appointments at the University of Kyoto
and the periods at the Australian National University in
Canberra. My second main focus has always been the
interaction with students. I have really enjoyed lecturing
to a large audience (for example) the courses Linear Alge-
bra 1 and 2, and Complex Analysis. In general students
seemed to enjoy my lectures (with exceptions of course):
I was asked to join memorable “big foreign excursions”
organized by the FMF twice, one time in 2009 to Brasil
and Argentina (with tango dancing in Buenos Aires) and
the second time in 2013 to South Africa (with a visit to
the Cape of Good Hope).

During my research career I served as an associate editor
for several journals in the field of Systems and Control. I
also kept several positions within one of our main profes-
sional societies, the Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE). For me, the highlight was the position
of Senior Editor of the top journal “IEEE Transactions
on Automatic Control”, being responsible for the final
acceptance of papers submitted to that journal.

So, what am I going to do
after my retirement? I am
in the happy circumstance
that I have several big pas-
sions. My main hobby is
cycling. One could almost
call this a life style: cy-
cling is highly addictive,
and fortunately also very
healthy for spirit and body.
On the average, I cycle
around 250 kilometers ev-
ery week, often within a
group, sometimes alone. I
put my activities on the
app Strava (in case you are interested). A second happy
thing is that I own a Volkswagen California camper van.
Regularly, my wife and I make short or longer trips, also
in winter, camping out in the Netherlands or abroad.
Recently, in September, October and November last year,
we made a road trip through Spain and Portugal, of
course also taking our bicycles.

Concluding: I am still as busy as I used to be during my
professional career. In the near future I hope to find the
time to do some mathematics again!
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Wiskunde in beeld
door George Huitema

Links: Gevelstenen uit 1954 en 1984 geplaatst bij de ingang van het Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel ter
gelegenheid van de respectievelijk 500e en 1000e vergadering van �W4?�. Midden en rechts: vitrines met meetkundige
modellen op de vierde verdieping van de Bernoulliborg.

Archeologie van de wiskunde
door Jan van Maanen

Onlangs heeft het Gro-
ninger Universiteitsmu-
seum een nieuw pracht-
boek het licht doen
zien: Panorama van de
Wetenschap (Uitgeverij
Kleine Uil; het boek is
verkrijgbaar bij het mu-
seum en de betere boek-
handel). In dit rijk ge-
ïllustreerde boek is een
groot aantal verhalen
bij elkaar gebracht over

wonderlijke, vernuftige en zeldzame museumstukken. Jan
van Maanen is de auteur van het verhaal over de bewaarde
veelvlakken van Alicia Boole Stott.

De vroegste wiskunde, zeg maar van ver voor het begin
van onze jaartelling, kennen we dankzij het werk van ar-
cheologen. Toen ik in 1990 in Groningen begon met het
vak Geschiedenis van de Wiskunde waren een ingekerfd
dierenbot, kleitabletten en papyri de materialen waarop
tekens stonden die we als wiskunde konden herkennen.
Ik had toen niet voorzien dat ook het Zernike-complex
en meer in het bijzonder het Duisenberg-gebouw (dat
destijds nog, naar de eerste gebruikers Wiskunde, Ster-
renkunde en Natuurkunde, WSN-gebouw heette) een
archeologische vondst zou opleveren.

Op een keer sprak de heer Van der Veen, hoofd van de
huishoudelijke dienst van het WSN-gebouw me aan. Om-
dat ik bij wiskunde het rooster maakte en Van der Veen
over de collegezalen ging, hadden we regelmatig met el-
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kaar te maken. Loop even mee, zei hij, en voor ik er erg
in had stonden we in de kelder van het WSN-gebouw.

De kelder moest leeg en er stond nog oude rommel van
wiskunde. Hij had geen woord teveel gezegd. Een men-
geling van metaal, papier en textiel met bijbehorende
iets vochtige geuren straalde ons toe. Veel ervan was uit
eerdere panden van wiskunde naar het Zernikecomplex
verhuisd. Wie zich afvraagt of dit zich niet op het Padde-
poelcomplex afspeelde heeft het bijna bij het juiste eind.
Op 1 januari 1991 werd Paddepoel omgedoopt tot Zernike
en het kelderbezoek vond midden jaren ’90 plaats.

Na het verzetten van enkele afgeschreven meubelstukken
konden we bij de afdeling papier. Daarin viel één object
meteen op: een rol papier, niet in een koker of iets derge-
lijks en aan de kleur te zien was het papier al wat ouder.
Het was tamelijk dik maar wat vooral opviel waren de
afmetingen. De rol was lang en dik maar de echte verras-
sing kwam bij het uitrollen. Daar lagen op tafel (tafels
waren ruim voorradig) drie stroken van enkele meters
lang en ongeveer 30 cm hoog. Ze bestonden elk uit aan
elkaar geplakte rechthoekige bladen met afbeeldingen van
gekleurde veelvlakken.

Strook met tekeningen van veelvlakken, UB Groningen Bijzondere Collecties HS ADD 394 nr. 03.

De vitrine met polytopen waarvan de bovenstaande foto is opgenomen in het boek.

Na het nodige zoekwerk, waarin collega’s Jaap Top, Ma-
rius van der Put en onze promotie-onderzoeker Irene Polo
Blanco de hoofdrol speelden, is nu duidelijk dat de veel-
vlakken getekend zijn door Alicia Boole Stott, over wie
mijn bijdrage aan het boek Panorama van de wetenschap
gaat. Daarin zijn de 3D-veelvlakken zelf te zien.

Het zijn opeenvolgende doorsneden van een regelmatige
4D-polytoop die in een bepaalde richting de 3D-ruimte

snijdt. Toen in 2007 het proefschrift van Irene Polo, geti-
teld Theory and history of geometric models, verschenen
was hebben de tekeningen nog jaren boven op een kast
in de Bernoulliborg gelegen. Om te voorkomen dat de
geschiedenis zich zou herhalen zijn de tekeningen in 2013
overgedragen aan de afdeling Bijzondere Collecties van
de Groningse UB. Ze zijn daar in de studiezaal te bestu-
deren maar de UB heeft ook voor een uitstekende digitale
toegang gezorgd. Aanbevolen!
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Entree van de Bernoulliborg: “Stairway to Heaven” of toch de duivelstrap van Cantor?
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