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Deze rubriek is een kroniek van wiskundige activiteiten in Nederland.

Toekomstige activiteiten worden aangekondigd en van voorbije

activiteiten wordt verslag gedaan. Wilt u uw aankondiging of verslag

in deze rubriek geplaatst zien? Stuur ons dan uw bijdrage van

± 350 woorden, zo mogelijk met illustratie. De redactie behoudt

zich het recht voor berichten te weigeren of in te korten.

Redacteur: Patrick Hafkenscheid

nieuws@nieuwarchief.nl

Nieuwe hoogleraren KdVI

Professor Jan van Mill (1951) is aangesteld als nieuwe hoogleraar in

de topologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal gaan wer-

ken aan het Korteweg-de Vries Instituut. Van Mill heeft veel onderzoek

gedaan in de topologie naar onder andere de topologie van oneindig-

dimensionale variëteiten, dimensietheorie en topologische groepen.

Van Mill is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,

waar hij al sinds 1974 zit.

Ook Jasper Stokman is aangesteld als nieuwe hoogleraar aan het

KdVI. Stokman zal hoogleraar Lie Theory worden, naar het vakgebied

van de continue symmetrieën. Stokman is al sinds 2005 werkzaam aan

de UvA als universitair docent, ook was hij al eerder bijzonder hoogle-

raar Integreerbare Systemen en Lie-theorie aan de Radboud Universi-

teit in Nijmegen. science.uva.nl

Altruı̈sme leidt niet altijd tot betere uitkomsten in speltheorie

Nieuw wiskundig onderzoek toont aan dat rekening houden met ande-

ren niet altijd tot de beste uitkomst leidt — tenminste, in de speltheo-

rie. Dit heeft onder meer toepassingen bij data- en verkeersnetwerken,

peer-to-peernetwerken en GSP-veilingen, die bijvoorbeeld in Google

Adwords worden gebruikt. Bart de Keijzer van het Centrum Wiskun-

de & Informatica (CWI) in Amsterdam onderzocht voor zijn promotie

algoritmes voor speltheorie, met een focus op coöperatieve aspec-

ten. De CWI-wiskundige promoveerde op 16 juni aan de Vrije Univer-

siteit op zijn proefschrift Externalities and Cooperation in Algorithmic

Game Theory.

Speltheorie is een tak van de wiskunde die zich onder meer met

economische processen bezighoudt. Bij het nieuwe onderzoek gaat

het niet alleen meer om puur egoı̈stische spelers, maar ook om

beı̈nvloeding door anderen, waarbij de ene speler de andere niet wil

beschadigen met zijn beslissingen. Dit is soms realistischer dan de

situatie waarin spelers alleen in zichzelf geı̈nteresseerd zijn, zoals in

klassieke modellen gebruikelijk is.

De Keijzer bestudeerde tijdens zijn promotieonderzoek verschillen-

de soorten veilingen. Hij analyseerde de invloed van samenwerking,

vriendschappen en vijandigheid op verschillende spellen. Een van zijn

conclusies is dat de doorstroming in een wegen- of datanetwerk slech-

ter kan worden als spelers zich altruı̈stischer gedragen. “Als altruı̈sme

wordt geı̈ntroduceerd in de modellen, dan kan de uitkomst dus slechter

worden. Maar dat wiskunde nu zou bewijzen dat je je eigen koers moet

varen, wil ik niet zeggen”, lacht de promovendus. “Maar het is zeker

een opvallende uitkomst dat je voor sociale welvaart — een wiskundig

begrip — soms beter strategisch kunt kiezen ten koste van anderen,

dan te wisselen van strategie om hen te plezieren.” Onderzoekers en

beleidsmakers kunnen hun voordeel doen met de realistischer model-

len en betere kwalitatieve voorspellingen doen. Andere onderzoeksre-

sultaten van De Keijzer hebben mogelijk toepassingen in inkoopveilin-

gen, treasury-veilingen, radiospectrumveilingen en het toewijzen van

woningen. Annette Kik

Hopkins-promovendus maakt 169-jaar oude methode nuttig

Xiang Yang, promovendus aan de John Hopkins Universiteit, heeft de

Jacobi-methode substantieel verbeterd. De Jacobi-methode is een algo-

ritme uit de numerieke wiskunde om een stelsel lineaire vergelijkingen

op te lossen dat diagonaal dominant is, dit wil zeggen dat de abso-

lute waarde van het diagonale element groter is dan de absolute som
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van de andere elementen in de vergelijking. Het algoritme dat onder

andere gebruik maakt van de oplossing van het systeem met alleen

maar diagonale elementen is origineel bedacht door Carl Gustav Jacob

Jacobi, die leefde van 1804–1851. Natuurlijk was de methode in de tijd

van Jacobi niet gemaakt voor de supercomputers van tegenwoordig.

Het bleek dan ook dat de methode te langzaam was in vergelijking met

andere methoden. Hier heeft Yang, samen met professor Rajat Mittal

een einde aan gemaakt door het algoritme dusdanig aan te passen dat

het 200 keer sneller is.

Schokkend is dat de aanpassing van het algoritme niet meer ver-

eist dan de aanpassing van 5–6 regels code. Yang en Mittal hadden

elkaar ontmoet in het college Numerical Mathematics in 2012. Mittal

doceerde over het wiskundig elegante maar desalniettemin nutteloze

algoritme.

De nieuwe methode maakt het mogelijk om veel problemen nu-

meriek makkelijker op te lossen. Een voorbeeld is vloeistofmecha-

nica. Hierin komen veel elliptische vergelijkingen voor, die wanneer

gediscretiseerd diagonaal dominante lineaire problemen kunnen op-

leveren. jhu.edu
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Gödels stelling als muziekstuk

In voorbereiding op de jaarlijkse Gödelprijs, een prestigieuze prijs in

de theoretische informatica, heeft de Deense componist Niels Marthin-

sen een muziekstuk geschreven waarin de logische axioma’s die Gödel

gebruikte gecodeerd zijn. Het stuk heet ‘The Hilbert Heartbreak Hotel’,

naar het beroemde theoretische hotel met oneindig veel bezette ka-

mers. Het idee voor het stuk kwam van Thore Husfeldt, een informa-

ticus aan de Lund University in Zweden. Hij verklaart dat een van de

redenen dat hij een informaticus is geworden het boek Gödel, Escher,

Bach is.

Marthinsen is niet geheel onbekend in het combineren van wiskun-

de en muziek. Zijn leermeester was Per Nørgård, die in de jaren zestig

veel experimenteerde met het idee van fractals in muziek. Het principe

van oneindige reeksen speelt hierin ook een rol.

De axioma’s waar muziek van gemaakt is, zijn de axioma’s van de

rekenkunde, geformuleerd door Giuseppe Peano. Gödel heeft in 1931

bewezen dat de rekenkunde zichzelf niet kan bewijzen (de zogehe-

ten onvolledigheidsstelling). Om de axioma’s in muziek om te toveren

heeft Marthinsen aan ieder logisch symbool een muzikale korte zin

toegekend. Bovenop de muziek die gegenereerd wordt door deze co-

dering heeft Marthinsen een liedtekst geschreven over Hilberts hotel,

hoe een harteloze persoon het hotel binnenstapt en de gast in de eer-

ste kamer gevraagd wordt zijn hart te geven aan de nieuwe gast, en

hoe vervolgens de harten worden doorgegeven van kamer naar kamer

tot iedereen een hart heeft.

Er is nog geen opname van het nummer, deze zal voor het eerst bij

de uitreiking van de Gödelprijs te horen zijn. Nature

De onvolledige fuga van Bach

Opening van het KorolevLab

Op 12 juni is het KorolevLab voor de ruimtevaart geopend in de fa-

culteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Het

Lab, een samenwerking tussen TU Delft Robotics Institute en Delft Ae-

rospace Rocket Engineering (DARE), is een plek waar studenten van

de raketbouwvereniging en medewerkers van het Robotics Institute

kunnen ontwerpen, simuleren en werken aan het uiteindelijke doel:

de ruimte bereiken met een raket. De naam komt van de Russische

raketpionier Sergei Korolev.

DARE is opgericht in 2001. Het is een vereniging voor raketbouw

helemaal opgezet door studenten van de TU Delft. De leden leren zelf

raketten bouwen, testen en lanceren. Sinds de oprichting zijn er al

meer dan honderd lanceringen gedaan. Het record van de hoogte die

de raketten hebben bereikt, staat op dit moment op 12,5 km. De raket,

genaamd Stratos I, heeft hiermee een Europees hoogterecord voor

amateurraketbouw gevestigd.

Nu willen de studenten van DARE als eerste team de ruimte bereiken.

Dit is nog een grote klus want de ruimte begint op ongeveer acht keer de

hoogte van het record (100 km hoogte). De studenten zijn momenteel

bezig met het klaarmaken voor de lancering van de Stratos II. Deze

zal worden gelanceerd in september vanaf een lanceerterrein in Zuid-

Spanje. Het doel voor de te behalen hoogte van de raket is 50 km, dus

als het lukt zijn de studenten al op de helft. tudelft.nl

Bewegende knopen in ons DNA

Natuurkundigen van de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz (JGU)

en de Graduate School of Excellence “Material Science in Mainz” heb-

ben met behulp van computersimulaties een opmerkelijk mechanisme

aangetoond.

Het mechanisme werkt op knopen in ons DNA, het was al eerder

verondersteld dat twee knopen van plek konden verwisselen in een

enkele streng DNA, tot dusver was niet zeker hoe dit gebeurde. Met be-

hulp van de simulaties hebben de wetenschappers laten zien dat één

van de knopen genoeg groeit zodat de andere knoop langs de contour

naar de andere kant kan bewegen. De wetenschappers denken dat het
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onderzoek uiteindelijk zou kunnen worden gebruikt in technologieën

zoals die van de nanoporie-ketens waar lange ketens DNA door poriën

worden getrokken. uni-mainz.de

Sander Dekker: geen nieuwe verplichte rekentoetsen

Tijdens de vergadering van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap op 18 juni 2014 heeft staatssecretaris Sander Dekker laten

weten dat hij gehoor heeft gegeven aan de vele kritiek op de reken-

toetsen. De twee hoofdrolspelers van het verhaal zijn de begintoets

rekenen in groep 3 en de rekentoets op ongeveer de helft van de mid-

delbare school. Sander Dekker heeft laten weten dat hij de verplichte

begintoets niet zal invoeren, en dat hij ook de verplichte diagnostische

tussentoets niet laat doorgaan.

Het commentaar op de toets kwam voornamelijk voort uit de kwali-

teit van de toetsen, zo waren ze moeilijk, te lang, te talig en sommige

vragen waren erg vaag. Iedereen was het er echter wel mee eens dat

de leerlingen niet de dupe mogen worden. Instellingen kunnen nu offi-

cieel dus nog niet gebruik maken van de resultaten van de rekentoets

om voorselecties te doen. Enkele mbo’s hebben hier echter niet naar

geluisterd en hebben desalniettemin hier op geselecteerd. Minister

Bussemaker zegde toe hierover te praten met de mbo’s.

Ongeduldige internetgebruikers

Ongeduldige internetgebruikers zijn een groot probleem voor de kwa-

liteit van het web. Er gaat veel data verloren omdat mensen voortijdig

downloads stoppen. De meeste modellen voor internetgebruik houden

met dit verlies van data geen rekening. Dit kan een probleem vormen

als er een hoop mensen op hetzelfde netwerk zitten en de verbinding

daardoor erg langzaam is, waardoor mensen voortijdig afhaken.

CWI-onderzoekers hebben dit fenomeen nu in model gebracht.

Dankzij dit model kunnen internetproviders beter inspelen op voor-

tijdig afbreken van transfers. Onderzoeker Maria Remerova heeft op

20 mei 2014 haar proefschrift verdedigd over dit onderwerp met de

titel Fluid Limit Approximations of Stochastic Networks.

Het probleem is in sommige opzichten vergelijkbaar met callcenters

waar bellers soms ook voortijdig afhaken. Het verschil zit hem erin dat

er bij de ongeduldige internetgebruiker al data verspild is en bij het

callcenter nog niets.

Remerova heeft nu methoden ontwikkeld die het mogelijk maken

om de prestaties en problemen bloot te leggen in een systeem waarin

ongeduldigheid van de gebruikers wordt meegenomen. cwi.nl

Hoogleraarsbenoemingen Freudenthal Instituut

Bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht zijn drie nieuwe

hoogleraren benoemd. Per 1 april 2014 is Toine Pieters hoogleraar en

algemeen directeur van het instituut. Wouter van Joolingen is op 1 mei

aangetreden als hoogleraar en wetenschappelijk directeur. Met ingang

van 1 juni is Paul Drijvers in deeltijd benoemd tot hoogleraar in de

didactiek van de wiskunde. Daarnaast blijft Drijvers werkzaam voor

Cito. fisme.uu.nl

Prehistorische wiskunde

Hoewel op het eerste gezicht een rare combinatie, is wiskunde door-

slaggevend geweest in het analyseren van de botten van een dinosau-

rus. De wiskundige biologie-groep van professor Robert Sinclair aan de

Okinawa Institute of Science and Technology heeft dit in een artikel in

Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology gepubliceerd.

Het begon allemaal met een gevonden dinosaurusbot. Dit bot was

een deel van een arm gevonden in Zuid-Australië. Het was oorspronke-

lijk geı̈dentificeerd als het bot van een dinosaurus die behoort tot de

Neoceratopsia-familie (dit is dezelfde familie als de Triceratops). Kort

nadat het artikel waarin dit wordt uiteengezet verscheen, kwam er een

reactie van een andere onderzoeksgroep die de resultaten weerlegde,

omdat tot dan toe werd aangenomen dat er nooit zulke dinosaurussen

leefden op het zuidelijke halfrond.

De doorslag kwam uiteindelijk van Sinclair die met de wiskunde

liet zien dat het bot inderdaad tot de Ceratopsia behoorde. Hij deed

dit overtuigend genoeg om het bot tot de familie toe te laten ken-

nen. oist.jp

Een triceratops

Michelle Sweering beste wiskundemeisje van de wereld

De Nederlandse Michelle Sweering is op de Internationale Wiskunde

Olympiade in Zuid-Afrika als beste meisje van de wereld geëindigd.

Ze haalde als enige meisje een gouden medaille. Ook Jeroen Winkel

(17) en Peter Gerlagh (18) legden beslag op een gouden medaille, iets

wat tot nu toe voor slechts vier Nederlanders weggelegd was. De an-

dere drie teamleden haalden zilver (2x) en brons. Hiermee werd Ne-

derland dertiende in het landenklassement en versloeg het alle an-

dere West-Europese landen. Nooit eerder haalde Nederland zo’n goed

resultaat.

De Internationale Wiskunde Olympiade vond van 6 tot 13 juli plaats

in Kaapstad, Zuid-Afrika. Op elk van de twee wedstrijddagen kregen de

leerlingen drie opgaven van hoog wiskundig niveau voor hun kiezen,

waar ze vier en een half uur aan konden werken. Voor elke opgave

waren zeven punten te behalen. Michelle Sweering was één van de

slechts vijftien deelnemers die de allermoeilijkste opgave wisten op te

lossen.

Van de 560 deelnemers ontvingen er in totaal 133 deelnemers een

bronzen medaille, 113 een zilveren medaille en 49 een gouden medail-

le. Het officieuze landenklassement werd aangevoerd door China, de

Verenigde Staten en Taiwan. Met Japan (vijfde) erbij zijn dit de enige

landen die meer gouden medailles wisten te bemachtigen dan Neder-

land. Merlijn Staps

Ruimteschoenen de ruimte in gestuurd

NASA heeft de ForceShoe de ruimte in gestuurd, de schoenen zijn mo-

menteel op het International Space Station (ISS). De schoenen, ontwor-

pen door Xsens en Universiteit Twente worden gebruikt om te helpen
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bij de training van astronauten. Astronauten blijven vaak een langere

tijd in de ruimte, het is dan belangrijk om de spieren te blijven trainen

zodat er een gezonde spier- en botmassa behouden blijft. De schoen

kan hier een grote rol in spelen door een-op-een hele accurate manier

krachten te meten.

De NASA maakt al gebruik van veel andere Xsens-producten, veel-

al om het onderzoek in de ruimte makkelijker te maken. Voordat de

schoenen de ruimte in werden gestuurd, moesten ze uitgebreid getest

worden door de NASA. Toen dit achter de rug was konden de schoenen

worden gelanceerd met de Russische Sojoez op 28 mei 2014.
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Twee winnaars Stieltjesprijs voor beste proefschrift

Op voordracht van de selectiecommissie heeft WONDER besloten om

bij hoge uitzondering, gezien de uitzonderlijke kwaliteit dit jaar, twee

Stieltjesprijzen uit te reiken voor beste wiskundeproefschrift 2013.

Benjamin Sanderse van de TU Eindhoven won de prijs voor zijn

proefschrift Energy-conserving discretization methods for the incom-

pressible Navier–Stokes equations, waarop hij op 19 maart 2013 cum

laude gepromoveerd is aan de TU/e bij prof.dr.ir. Barry Koren.

Pavel Zorin-Kranich won de prijs voor zijn proefschrift Ergodic theo-

rems for polynomials in nilpotent groups, waarop hij op 12 september

2013 gepromoveerd is aan de UvA bij prof.dr. Ale Jan Homburg en co-

promotor dr. Tanja Eisner.

De Stieltjesprijs wordt sinds 1996 jaarlijks toegekend aan het beste

proefschrift in de wiskunde. Voor 2013 werden 74 proefschriften inge-

stuurd. De prijs bedraagt 2500 euro, beschikbaar gesteld door Stichting

Compositio Mathematica. De 2500 euro voor de extra prijs is beschik-

baar gesteld door de Thomas Stieltjes Stichting. WONDER

Wiskundig model voorspelt na-aapgedrag

Onderzoekers van Oxford, Harvard Institute for Public Health en de uni-

versiteit van Limerick hebben een wiskundig model geconstrueerd voor

ons online-gedrag. Specifiek de samenhang tussen wat onze vrienden

doen en wat iedereen buiten onze sociale kring doet.

De onderzoekers deden het onderzoek met behulp van Facebook-

apps. Ze keken naar de data van Facebook over de apps die

geı̈nstalleerd werden en vergeleken dit met de apps die vrienden in-

stalleerden en met de apps van de bestsellerlijsten.

Na simulaties van enorme proporties (met behulp van de super-

computers van het Irish Centre for High-End Computing), bleek dat

tussen de twee factoren de recente activiteit van vrienden een veel

grotere invloed had op het gedrag dan de bestsellerlijst. Op de vraag

of dit online-gedrag ook vertaald kan worden naar waarnemingen

in de offline-wereld is nog geen antwoord. Wel is het waar dat het

na-aapgedrag vaker voorkomt onder de mensen, zowel online als

offline. Oxford Universiteit
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Eerste Breakthrough Prize in de wiskunde uitgereikt

Een nieuwe prijs in de wiskunde is dit jaar in het leven geroepen.

De Breakthrough Prize in Mathematics is speciaal voor wiskundigen

die een grote bijdrage leveren aan de fundamenten van de weten-

schap. De prijs bestaat uit drie miljoen dollar en wordt gefinancieerd

door onder anderen Mark Zuckerberg en Yuri Milner. De uitreikingen

worden op televisie uitgezonden in de hoop jonge wetenschappers

te inspireren.

Winnaars van de Breakthrough Prize van dit jaar zijn Simon Donald-

son (algebraı̈sche meetkunde), Maxim Kontsevich (voor zijn betekenis

in diverse gebieden), Jacob Lurie (categorie theorie en algebraı̈sche

meetkunde), Terence Tao (vele doorbraken in onder andere harmoni-

sche analyse, combinatoriek en getaltheorie) en Richard Taylor (theorie

van automorfe vormen en lineaire groepen).

De nominaties voor 2015 staan nu open en kunnen ingediend wor-

den op www.breakthroughprize.org. euro-math-soc.eu

Fieldsmedaille voor Maryam Mirzakhani

Op 13 augustus zijn tijdens het ICM 2014 in Seoul de Fieldsmedailles

uitgereikt. De Fieldsmedailles worden eens in de vier jaar toegekend

aan twee tot vier wiskundigen die jonger dan veertig jaar zijn. De Iraan-

se Maryam Mirzakhani (Stanford University) kreeg dit jaar als eerste

vrouw ooit de prijs toebedeeld. Zij kreeg de prijs voor haar bijdragen

in onder andere topologie, Riemann-oppervlakken en dynamica. Ver-

der werd de prijs toegekend aan Artur Avila (CNRS, Parijs, en IMPA,

Rio de Janeiro), Manjul Bhargava (Princeton University en Universiteit

Leiden) en Martin Hairer (University of Warwick). Avila is de eerste

Braziliaan die de Fieldsmedaille heeft mogen ontvangen. Hij doet on-

derzoek naar de relaties tussen dynamische systemen en spectraalthe-

orie. Bhargava onderzoekt de geometrie van getallen, die hij toepast

om bijvoorbeeld ringstructuren van kleine rang te tellen. De Oostenrij-

ker Hairer houdt zich bezig met diverse onderwerpen in de kansreke-

ning. mathunion.org/general/prizes/2014


